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 11 :كاريكاتير

*** 
 
 "الدولة القومية للشعب اليهوديقانون "الحكومة اإلسرائيلية تصادق على  .0

الحكومة اإلسرائيلية ، أن نظير مجلي، عنى 24/11/2114، الشرق األوسط، لندنذكرت 
مشاريع  3خبة تخللها صراخ واتهامات شخصية ونقاشات حادة، أمس، على صادقت، في جلسة صا

وزراء  6وزيرا ومعارضة  14، بموافقة "الدولة القومية للشعب اليهودي"للقانون الذي يسمي إسرائيل 
 وتغيب وزير عن الجلسة.

إسرائيل حاجة ملحة لتثبيت أمن "وحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تفسير خطوته هذه بأنها 
هذا قانون ينص على ". وقال: "ومكانتها في مواجهة التنكر الفلسطيني لها والتهديد اإليراني بإبادتها

أن الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل هما أساس وجودنا، فاليهود هم وحدهم 
دولة القومية للشعب إن إسرائيل هي ال". وأضاف نتنياهو: "أصحاب الحقوق القومية في هذه البالد

ن إسرائيل تضمن المساواة في الحقوق الشخصية لكل مواطن، غير أن  اليهودي ودولته الوحيدة، وا 
. وأكد أن هذا القانون هو الجدار السميك الذي "الحقوق القومية فيها مضمونة للشعب اليهودي وحده

وز اليهودية في علم الدولة وفي يصد نيات الفلسطينيين في تثبيت حق عودة الالجئين ألنه يثبت الرم
الفلسطينيين يتحدثون "النشيد الوطني ويثبت حق اليهود في القدوم إلى إسرائيل دون سواهم. وقال إن 

عن دولتين للشعبين لكنهم يرفضون االعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، مع أننا نؤيد أن تكون 



 
 
 
 

           1ص                                     3418 العدد:    24/11/2114 اإلثنين التاريخ:

ى بين ظهرانينا، هناك عرب مواطنون في إسرائيل الدولة الفلسطينية دولة الشعب الفلسطيني. وحت
 ."يريدون إقامة حكم ذاتي في الجليل والنقب وينكرون الحق القومي اليهودي

وشهدت الجلسة الحكومية نقاشات حادة بين عدد من الوزراء المعارضين لمثل هذا القانون بالكامل، 
بزعامة وزيرة  "الحركة"ء حزب وآخرين يعارضون بعض بنوده. ومن بين المعارضين كل من وزرا

بزعامة يائير لبيد، بينما دعم بقية الوزراء مشروع  "يوجد مستقبل"القضاء تسيبي ليفني، وكذلك وزراء 
هذا مشروع قانون سيئ للدولة، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي األول ديفيد بن "القرار. وقال لبيد إن 

كي ومكمل طريقه مناحم بيغن، كانوا سيعارضون غوريون ومؤسس الصهيونية اليمينية زئيف جابوتنس
. وقالت لفني إنه قانون زائد، وبنصه الحالي يتغاضى عن مبدأ المساواة بين "مشروع قانون كهذا

المواطنين في الدولة وفقا لما نصت عليه وثيقة االستقالل التي تعتبر مصدرا ألي تشريع في 
كصفقة يبرمها مع المتطرفين في حزبه وفي حزب إسرائيل. وقالت إن نتنياهو يجلب هذا القانون 

 المستوطنين البيت اليهودي.
واعترض على القانون المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، فتعرض لهجوم من رئيس 

متكبرا ومغرورا يسعى لتتويج الجهاز القضائي حاكما "االئتالف الحكومي، زئيف ألكين، الذي اعتبره 
وتقرر أن يطرح مشروعا القانون بهذا الخصوص على جدول أعمال الكنيست  ."بفوق منتخبي الشع

)البرلمان اإلسرائيلي(، بعد غد األربعاء، بحيث يتم تمريره بالقراءة التمهيدية، على أن يصبح النص 
 الثالث الذي قدمه نتنياهو أساسا للقانون الذي سيبحث الحقا.

أسمع أناسا " ، أن نتنياهو قالوديع عواودةعن  ،24/11/2114، القدس العربي، لندنوأرودت 
عاما من دونه، وأنا أسأل: من احتاج  66يقولون: من يحتاج إلى هذا القانون؟ لقد تدبرنا أمرنا خالل 

عاما من دونه ولكننا  44؟ لقد تدبرنا حالنا خالل "كرامة اإلنسان وحريته"إلى القانون األساسي 
 ."دولة يهودية وديمقراطية بحاجة إلى هذا وهذا. إسرائيل هي

مشروع القانون، ويعتبره عنصريا  "يش عتيد"في المقابل يعارض يئير لبيد وزير المالية رئيس حزب 
وشعبويا تمت صياغته من أجل مكاسب سياسية حزبية. وتساءل لبيد في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية 

ا؟.. هل تبلغهم أنهم منذ اليوم العامة ماذا نقول للدروز الذين يموت أبناؤهم في صفوف جيشن
 مواطنون من الدرجة الثانية؟.

لبيد طالب بمنح أعضاء االئتالف  ، أنحلمي موسى، عن 24/11/2114، السفير، بيروتونشرت 
حرية التصويت على المشروع في الكنيست، لكن نتنياهو رفض هذا الطلب، األمر الذي يفتح بابًا 

تمرد البعض ضد التصويت أو بالتصويت ضد الحكومة مع ما جديدًا للصراع في الكنيست، سواء ب
يعنيه ذلك من أبعاد. فرفض حرية التصويت يعني إلزام األحزاب المعارضة بالتصويت إلى جانب 
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مشروع القانون، وتعريض أنفسهم لعقوبات إذا تمردوا على القرار، خصوصًا الوزراء الذين يمكن 
 إقالتهم.

ن نتنياهو ووزيرة العدل تسيبي ليفني التي تعارض المشروع، والتي وفي النقاش نشب سجال حاد بي
اتهمت نتنياهو بالسعي إلى إقالة وزراء، ألنه يعرف أن كتلتها ستصوت ضده. ورد رئيس الحكومة 

، في إشارة الى تأجيلها "لو أن وزيرة العدل تصرفت بشكل مغاير لما وصلنا إلى هذه الحالة"بأنه 
في اللجنة الوزارية التي ترأسها. ولم تسكت ليفني التي اتهمت نتنياهو  مناقشة مشروع القانون

المجانية الموالية له، والذي يقيد عمل تلك  "إسرائيل اليوم"بالتصعيد بسبب قانون آخر يتعلق بصحيفة 
 الصحيفة.

ك تتكلم إذا كان كل هذا الهراء نكاية بي، فأنتم نجحتم. اآلن سنرا: "ليفني متجهة إلى نتنياهو قالتو 
عن جوهر األمر قبل أن تدمروا الدولة. خطابك هذا الصباح وكلماتك الجميلة عن وثيقة االستقالل، 
. "عن جابوتينسكي وعن المساواة ال تغطي عورة قانون ألكين، الذي ال جامع بينه وبين خطابك

طية لصفقة هل بذريعة الوضع األمني ستمرر موضوعًا بهذه األهمية لدولة إسرائيل تغ"وتساءلت 
حزبية؟ هل قانون القومية غطاء أللعوبة حزبية؟ إذا لم يكن كذلك تفضل بتأجيل النقاش إلى 

وكان المبادران إلى تقديم  ."األربعاء، وأدر معنا نقاشًا حقيقيًا حول الفحوى قبل أن تدمروا الدولة
 مشروعي القانون زئيف ألكين وياريف لفين أول المباركين. 

اسحق  "حزب العمل"لمعارضة بشدة إقرار مشروع القانون في الحكومة. وأعلن زعيم وانتقدت أحزاب ا
ثارة "هرتسوغ أن  االنشغال بقانون القومية أشبه بعقد جلسة لحكومة نتنياهو في الحرم القدسي. وا 

األمر في وقت أمني وسياسي فائق الحساسية هو انعدام مسؤولية، ويمكن أن يزيد اللهيب اشتعاال 
ألف نسمة  600طقة. إذا كانت وثيقة االستقالل جيدة بشكل كاف لنا حين كنا أقلية من في المن

إسرائيل بحاجة لقيادة ". وحمل بشدة على رئيس الحكومة، معلنًا أن "فلماذا ليست جيدة لنتنياهو اليوم؟
 ."أخرى متزنة وأكثر وثوقاً 

ف فوقه راية سوداء، وأن نتنياهو ورفاقه قانون القومية ترفر "زهافا غالئون أن " ميرتس"واعتبرت زعيمة 
في االئتالف شركاء في الجريمة ضد الديموقراطية اإلسرائيلية، وسيكون مسؤوال عن أحد أشد 

 ."اللطخات سوادًا في سفر القوانين اإلسرائيلية
لبيد قال إنه ال يعارض فكرة ي، أن أسعد تلحم، عن 24/11/2114، الحياة، لندنوجاء في 

إسرائيل هي دولة يهودية، وهكذا يجب أن تكون... لكن يجب أن تكون "بداعي أن  "ولةيهودية الد"
سّيئًا تّمت صياغته ألغراض االنتخابات الداخلية في حزب ". واعتبر القانون "أيضًا دولة ديموقراطية

انتصارًا  لكن رئيس الحكومة تبناه ليحقق"التاريخيين كانوا سيرفضونه،  "ليكود"، مضيفًا أن قادة "ليكود
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مطلع العام المقبل. وأضاف أن القانون سيجعل من  "في االنتخابات الداخلية على زعامة الحزب
ألف مهاجر من االتحاد السوفياتي سابقًا )ال يعتبرون يهودًا وفق القانون(  300المواطنين العرب و
 مواطنين درجة ثانية.

ل في إشارة إلى األحزاب التي تلوح نتنياهو قا، أن 24/11/2114، األيام، رام هللاوأضافت 
مالءات  باالستقالة من الحكومة اإلسرائيلية على خلفية سياساتها: "سمعت مؤخرًا عن إنذارات وا 
وتهديدات بترك الحكومة من مركبات مختلفة في االئتالف حول قانون القومية وحول قضايا أخرى. 

على تعزيز األمن في وجه موجات اإلسالم ال يمكن إدارة الدولة بهذه الطريقة. ينبغي أن نرتكز 
المتطرف وعلى خطر النووي اإليراني وعلى تعزيز االقتصاد اإلسرائيلي وعلى تعزيز رفاهية 

 المواطنين. آمل أن رؤساء أحزاب االئتالف سيتوحدون ويعملون وفقًا لذلك".
 
 كي جدي لتنفيذ حل الدولتينيالحمد هللا يطالب بالتزام دولي وأمر  .2

: شدد رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا على ضرورة وجود التزام جدي من االسرة الدولية رام هللا
والواليات االمريكية خاصة، لتنفيذ حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود عام 

 والقدس الشرقية عاصمة لها. 1661
اتور األمريكي اليزابيث وارين عن والية السين أمسجاء ذلك خالل لقائه في مكتبه برام هللا، 

 ماساشوستس، وبحضور القنصل األميركي العام في القدس مايكل راتني.
واطلع الحمد هللا الضيف على تطورات العملية السياسية، واالنتهاكات االسرائيلية بحق المواطنين 

على حرق منزل في قرية  الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي كان اخرها اقدام مجموعة من المستوطنين
خربة ابو فالح شمال شرق رام هللا، مشيرا الى انه بدون االتفاق على قضايا الحل النهائي، والوقف 
 الفوري لالستيطان والتعنت اإلسرائيلي في وجه استمرار المفاوضات لن يتم التوصل للسالم المنشود.

المستويات من اجل تسريع عملية إعادة  واكد الحمد هللا ان الحكومة تبذل كافة الجهود على كافة
 اعمار قطاع غزة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

 24/11/2114األيام، رام هللا، 
 
 الـشـرطـة اإلسـرائـيليـة تـوقـف موكب الحمد هللا داخل الضفة .3

رامي الحمد هللا  رئيس الوزراء د.رام هللا: أوقفت قوة من شرطة وجيش االحتالل اإلسرائيلي موكب 
 رام هللا، ألكثر من نصف ساعة، أمس. -على طريق نابلس 
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وزعمت الشرطة اإلسرائيلية أن سبب احتجازها لموكب الحمد هللا هو السرعة الزائدة ومخالفة القانون 
 قرب مستوطنة "عليه" برام هللا خالل توجه الحمد هللا إلى مكتبه من مدينة طولكرم.

مصادر في مكتب رئيس الوزراء نفيًا قاطعًا أن يكون الوفد تجاوز السرعة المسموحة، واعتبرت  ونفت
 ذلك ذريعة واهية من قبل االحتالل.

وقالت لوبا السمري، الناطقة باسم الشرطة اإلسرائيلية: صباح أمس األحد، رصدت قوات من شرطة 
افلة من سيارات وهي تتجاوز مركبات بين مستوطنتي "عليه"و"شيلو" ق 60المرور على شارع رقم 

وبالتالي تتجاوز أيضًا خطًا فاصاًل متواصاًل بسرعة وصورة متهورة، ما حدا بالشرطة إليقاف القافلة 
 حيث اتضح بأن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية رامي الحمد هللا كان في القافلة".

يلها مع استدعاء السائقين في وقت وأضافت: بعد أخذ تفاصيل سائقي القافلة تم إخالؤها لحال سب
الحق اليوم، لمكاتب شرطة المرور في لواء الضفة الغربية لمراجعة ومتابعة ومواصلة باقي 

 اإلجراءات ذات الصلة.
 24/11/2114األيام، رام هللا، 

 
 يردون على "يهودية الدولة" بالدعوة إلنهاء االحتالل سياسيون .4

نيون بمشروع قانون "يهودية الدولة" الذي يستهدف "إسقاط حق ندد فلسطي: نادية سعد الدين -عمان 
، وحسم 1648العودة وتنفيذ مخطط "الترانسفير" ضد المواطنين الفلسطينيين في األراضي المحتلة 

 نتائج المفاوضات مسبقًا".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن 

لطات االحتالل تحاول من خالل إصدار التشريعات والقوانين العنصرية اإلجرامية إخضاع الشعب "س
 الفلسطيني وكسر إرادته، كما يخيل لها".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني لن تنكسر عزيمته أمام تمسكه بثوابته وحقوقه الوطنية المشروعة وقوة 
وعاصمتها القدس  1661ينية على حدود العام حق قضيته العادلة، من أجل إقامة الدولة الفلسط

 ".164المحتلة وحق عودة الالجئين وفق القرار الدولي 
وأوضح بأن "الرد الفلسطيني على خطوات االحتالل العدوانية يتمثل في تسريع التوجه إلى مجلس 

حضور الرئيس الحالي بالقاهرة، ب 26األمن الدولي"، الفتًا إلى "اجتماع لجنة المتابعة العربية في 
 محمود عباس، والذي سيؤكد على القرار العربي الداعم لهذا المسعى".
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وأشار إلى ضرورة "اتخاذ اإلجراءات األساسية مثل االنضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات 
الدولية، والتحلل من االتفاقيات المبرمة مع االحتالل، وتعزيز جبهة الصمود الداخلية لصّد عدوان 

 ل، في ظل الهّبة الجماهيرية الواسعة في القدس وبقية األراضي الفلسطينية المحتلة".االحتال
وأفاد بأن "األردن سيتقدم إلى مجلس األمن بمشروع القرار إلنهاء االحتالل، ضمن سقف زمني 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة".  محدد، وا 
كد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية واعتبر أن "الموقف العربي الداعم للمسعى الفلسطيني يؤ 

 إيجاد حلول عادلة وفق قرارات الشرعية الدولية".
من جانبه، حذر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة من "أهداف المشروع 
الخطيرة الممثلة في محاولة إسقاط حق العودة وتنفيذ مخطط "الترانسفير" ضد المواطنين الفلسطينيين 

 ".1648ي فلسطين المحتلة العام ف
وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "سلطات االحتالل تستهدف فرض شرط االعتراف بـ"يهودية 
الدولة" على القيادة الفلسطينية، ومحاولة حسم نتائج المفاوضات مسبقًا، حول حق العودة، مقابل 

 دعوات إسرائيلية للتوطين".
مجلس التشريعي حتى يأخذ دوره الوطني في مواجهة عدوان االحتالل، في ودعا إلى "إعادة تفعيل ال

ظل توظيف األخير للكنيست من أجل إصدار القوانين والتشريعات العنصرية ضد الشعب 
 الفلسطيني".

واعتبر أن "طرح المشروع للبحث يؤكد مضي االحتالل في تنفيذ سياسته على األرض وعبر 
الكنيست، تمهيدًا لمطلب االعتراف الدولي والفلسطيني "بيهودية  التشريعات والقوانين من خالل

 الدولة"، رغم الرفض الفلسطيني القاطع لها".
 24/11/2114الغد، عمان، 

 
 تدين القرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين "الخارجية الفلسطينية" .5

جية الفلسطينية بشدة اإلجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها دانت وزارة الخار : زبون كفاح-هللارام 
 الحكومة اإلسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، والمواطنين المقدسيين بشكل خاص.

إن هذه الخطوات تعتبر امتدادا للحرب الشاملة التي تشنها الحكومة »وقالت الخارجية في بيان: 
وطالبت الوزارة الدول «. ومقدساتها، وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين اإلسرائيلية لتهويد القدس

« األبرتهايد»كافة بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه اإلجراءات، بصفتها فصال آخر من فصول نظام 
الذي تعمل حكومة نتنياهو على تكريسه وتعزيزه في فلسطين، وتطالبها باتخاذ الخطوات الالزمة 
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ه فورا، وضرورة التعامل مع الحكومة اإلسرائيلية كحكومة فصل عنصري واحتالل، كما إلدانته ولوقف
يمليه القانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني، وذلك إلنقاذ مفهوم السالم والمفاوضات، ومبدأ حل 

 الدولتين من التالشي.
 24/11/2114الشرق األوسط، لندن، 

 
 ل قطاع غزة تطور خطير وانتهاك للتهدئةحالوة شمافضل  الشاب أبو زهري: قتل .6

رأت حركــة حمــاس فــي جريمــة قتــل االحــتالل الصــهيوني للشــاب فضــل حــالوة شــمال قطــاع غــزة غــزة: 
 (، تطورًا خطيرًا وانتهاكًا التفاق التهدئة.11-23) األحداليوم 

الم" وقال الناطق باسم الحركـة سـامي أبـو زهـري فـي تصـريح صـحفي وصـل "المركـز الفلسـطيني لإلعـ
(، إن قتــل االحـــتالل للشــاب فضـــل حــالوة شـــمال قطــاع غـــزة هـــو 11-23نســخة عنـــه مســاء األحـــد )

ودعا أبو زهري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هـذه  تطور خطير وانتهاك التفاق التهدئة.
 الجريمة.

 23/11/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ةهمّ ميا قضا هنية والحمد هللا يبحثان هاتفيا   .7

قــال مكتــب إســماعيل هنيــة، نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة "حمــاس"، إن اتصــاال هــاتفي جــرى 
 .الحمد هللااليوم األحد، مع رئيس حكومة التوافق الفلسطيني رامي 

وذكر بيان مقتضب، أن االتصال الهاتفي بحث في العديد من القضايا الهامة من دون أن يورد مزيدا 
يعــد هــذا هــو اتصــال هــاتفي معلــن بــين هنيــة والحمــد هللا بعــد التفجيــرات التــي شــهدها و  مــن التفاصــيل.

 قطاع غزة أمام منازل ومكاتب قيادات من حركة فتح في قطاع غزة.
 23/11/2114، فلسطين أون الين

 

 "ألنها أول الفصائل دفاع ا عن القدس والقضية" فتح لمراجعة طريقهاحركة الزهار يدعو  .8
دي البارز في حركة حماس محمود الزهار، حركـة فـتح إلـى مراجعـة طريقهـا "ألنهـا أول دعا القيا: غزة

 الفصائل دفاًعا عن القدس والقضية الفلسطينية".
(، "حركــة فـتح لــم تطبـق أيــًا 11-23وقـال الزهــار، خـالل نــدوة فـي الجامعــة اإلسـالمية، مســاء األحـد )

 فاق الوطني التي لم تنفذ ما تم تكليفها به".من االتفاقيات التي وقعتها مع حماس، غير حكومة الو 
ومــن جهــة أخــرى، أكــد الزهــار أن حركــة حمــاس تلتقــي مــع مــنهج صــالح الــدين األيــوبي فــي الحــرب 

 والمقاومة، مضيفا "كتائب القسام هي امتداد لكتائب صالح الدين األيوبي".
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ركــة "العصــف المــأكول" وأوضــح القيــادي بحمــاس أن هنــاك أشخاًصــا يقزمــون إنجــازات المقاومــة، ومع
 هي طريقنا إلى وعد اآلخرة.

 وشدد الزهار على أن "العصف المأكول" ضربت نظرية األمن الصهيوني في عمقها.
وفــي ســياق متصــل، لفــت إلــى أن وجــود جــزء مــن الشــعب ال يــؤمن بتحريــر فلســطين أوصــلتنا إلــى مــا 

 ن، ولن نترك شبرًا واحدا".نحن فيه، مستدركًا "لكننا لن نتنازل، وسنحرر فلسطين كل فلسطي
 23/11/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 البردويل: مصر تخلت عن دورها في التهدئةصالح  .9

حمـاس الـدكتور صـالح البردويـل إن الكثيـر مـن الملفـات المتصـلة باتفـاق  قال القيادي في حركـة: غزة
ن القــاهرة لــم التهدئــة بــين المقاومــة واالحــتالل، التــي جــرت بوســاطة مصــرية، تشــهد  تراجعــا خطيــرا، وا 

تتحـــــرك فـــــي أي منهـــــا، فـــــي ظـــــل حملـــــة تقودهـــــا بعـــــض وســـــائل اإلعـــــالم المصـــــرية ضـــــد "حمـــــاس" 
 والفلسطينيين في غزة.

وأشــار البردويــل فــي تصــريحات خاصــة لـــ "قــدس بــرس" إلــى أن "حمــاس" خاصــة، والمقاومــة والشــعب 
ظالمة" في وسائل اإلعالم المصرية هـذه الفلسطيني بشكل عام يتعرضون لحملة إعالمية وصفها بـ "ال

األيام، وقال: "اإلعالم المصري ومعه القضاء المصري يخوضـون هـذه األيـام حملـة إعالميـة مـن نـوع 
جديد ضد حركة "حماس" والمقاومة والشعب الفلسطيني، حيث يتم قضائيا بحـث وضـع كتائـب القسـام 

اإلعـــالم بـــإغالق معبـــر رفـــح بشـــكل  وحركـــة "حمـــاس" ضـــمن الئحـــة اإلرهـــاب، بينمـــا تطالـــب وســـائل
 نهائي".

وأعرب البردويل عـن أسـفه إلـى أن هـذه الحملـة دفعـت مصـر إلـى التخلـي عـن مجموعـة مـن الملفـات، 
وأوضح: " تخلت مصر عن صفقة األسرى المحررين، التي أشرفت عليهـا، وملـف االعتقـال اإلداري، 

ار والمينــاء واألســرى، الزالــت مؤجلــة وال والمفاوضــات غيــر المباشــرة الخاصــة بالتهدئــة وقضــايا المطــ
يوجد في األفق أي مؤشر لتحديـد موعـد جديـد لهـا مـن جانـب القـاهرة، وملـف معبـر رفـح الـذي تتهـرب 

 مصر من فتحه أصال، وكأن الهدف هو خنق فلسطينيي غزة بمبرر وجود إرهابيين في سيناء".
المصـري ضـد الشـعب الفلسـطيني فـي  وأضاف: "هناك حملة إعالميـة بشـعة وظالمـة يمارسـها اإلعـالم

قطــاع غــزة، علــى الــرغم مــن كــل اتصــاالت مســؤولي المخــابرات المصــرية مــع قــادة المقاومــة فــي غــزة، 
 الذين أكدوا عدم وجود أية عالقة بين المقاومة واإلرهاب في سيناء".

 23/11/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بيت المقدس الموالية لحماس  وأكناف ة"نصر ال"من مخيم اليرموك تحت سيطرة  %70 جبريل: .01
"مـا يحصـل فـي القـدس المحتلـة  فـي دمشـق لــ"كل العـرب": إقامتهأحمد جبريل من مقر : سعيد حسنين

سيشعل المنطقـة برمتهـا، وسـتدخل قـوى عربيـة علـى خـط المواجهـة، وفـي مقـدمتها المقاومـة اللبنانيـة". 
حريـر فلسـطين، القيـادة العامـة، أحمـد جبريـل لــ"كل العـرب" العام للجبهة الشعبية لت األمينهذا ما أكده 

في مخيم اليرموك في دمشق، وأضاف معقًبا على ما يـدور فـي القـدس المحتلـة قـائاًل:  إقامتهمن مقر 
"كنــــا ننتظــــر هــــذه المواجهــــات منــــذ فتــــرة زمنيــــة طويلــــة، خاصــــة بعــــدما كشــــف االحــــتالل عــــن أنيابــــه 

جانــب االعتــداء علــى  إلــىتبقــى مــن القــدس وعزلهــا عــن محيطهــا، تهويــد مــا  إلــىاالســتيطانية الراميــة 
 المبارك، هذه الهبة المباركة ستجد مساندة من الخارج، الن ما يحصل له معان كثيرة". األقصى

وفيمــا يتعلــق بأهــل القــدس الــذين يواجهــون غطرســة االحــتالل لوحــدهم قــال: "قلتهــا فــي الماضــي وأؤكــد 
لعــدو فــي نقطــة معينــة، ســيكون صــدى عملــي لمــا يحصــل فــي القــدس ال يســتفرد بنــا ا أناليــوم، يجــب 

 إســـالمية، وهـــذا مـــا ســـيوفر حاضـــنة 48الضـــفة وغـــزة وحتـــى فلســـطينيي  إلـــىوســـتمتد نـــار المقاومـــة 
الضـفة وغـزة  أرجـاءوعربّية، ومن فلسطينيي الشتات للقضية الفلسطينّية برمتها، الهبة الشعبية في كل 

لطريق لتحرير فلسطين، لن نتـرك شـعبنا فـي القـدس لوحـده، ومـا نقـوم والقدس والجليل، ستشكل بداية ا
والعرض، نحن نعمل علـى تصـعيد هـذه المقاومـة، بحيـث نشـعل  األرضبه هو دفاع عن النفس وعن 

 في الجليل". وأيضاالضفة الغربية وبعدها قطاع غزة 
 

 أبو مازن انتقاد
بعـد  82"أبو مازن راهـن هـو وفريقـه منـذ عـام وانتقد جبريل موقف الرئيس الفلسطيني أبو مازن وقال: 

الخـــروج مـــن بيـــروت علـــى التســـوية السياســـية، هـــذا الفريـــق لـــم يقـــدم شـــيًئا للقضـــّية الفلســـطينّية، ســـوى 
االعتــراف بالكيــان الغاصــب وتعزيــز االســتيطان فــي الضــفة الغربّيــة، هــؤالء يلهثــون وراء ســراب اســمه 

 األمنيــة وأجهزتــهالــروح المعنويــة  إحبــاطمــازن هــدفها  وأبــتســوية ســلمية ولــن يحققــوا شــيًئا، تصــريحات 
االنتفاضـة  إخمـادمـازن يعمـل مـع قـوى دوليـة علـى  أبوتقمع الفلسطينيين وتمنعهم من مواجهة العدو، 

 في القدس ومنع امتدادها".
وكشــف أحمــد جبريــل لـــ"كل العــرب" عــن اتصــاالته مــع قيــادة حــزب هللا فــي لبنــان الراميــة لتلقــي الــدعم 

االحـتالل، وعليـه تلقينـا رّدًا بـان المقاومـة  أقدامتحت  األرض إحراقساندة وقال:" نحن نعمل على والم
ســـالميةجـــانبهم، كـــذلك هنـــاك قـــوى عربيـــة  إلـــىالشـــريفة فـــي لبنـــان لـــن تتـــرك الفلســـطينيين وســـتقف   وا 

زة ستتحرك، والمنطقـة برمتهـا ستشـهد مقاومـة ضـارية، نحـن مـن جانبنـا وخـالل العـدوان علـى قطـاع غـ
، وســنتحرك األيــديتحركنـا وأمطرنــا شــمال فلســطين برشــقات صــاروخية، وهـذه المــرة لــن نقــف مكتــوفي 
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المفاوضات لم تحقق شـيًئا  أنفلسطين، واضح  أرجاءكي تعم االنتفاضة كافة  األصعدةعلى مختلف 
 كي ننال حقنا". أشكالهاولن تحقق، وعليه ال بديل عن المقاومة بكل 

 
 أوضاع الفلسطينيين

خـــتم جبريـــل حديثـــه معنـــا عمـــا يحصـــل فـــي ســـورية وعـــن أوضـــاع الفلســـطينيين وقـــال: "لقـــد تعـــرض و 
 إلــىمــؤامرة خطيــرة للغايــة، هــدفها تشــريد الفلســطينيين  إلــىالفلســطينيون فــي ســورية منــذ اربــع ســنوات 

 األرضمنــاف بعيــدة، نحــن عملنــا جاهــدين إلبقــاء الفلســطينيين فــي المخيمــات، بعيــًدا عمــا يــدور علــى 
ورية، لكــن العصــابات المســلحة دخلــت المخيمــات وهجــرت الفلســطينيين، ومنهــا مخــيم درعــا الــذي الســ

ُهجر سكانه بالكامل، وهذا ما حصل في مخيم خان الشيخ وغيـره مـن المخيمـات، نحـن عملنـا كـل مـا 
في وسعنا على حماية مخـيم اليرمـوك مـن دخـول العصـابات المسـلحة، واليـوم يقـع سـبعين بالمائـة مـن 

يم تحـت ســيطرة جبهـة النصـرة وأكنــاف بيـت المقـدس المحســوبة علـى حمـاس، ولغايــة اليـوم ُهجــر المخـ
 لبنان". إلىمن المخيم اكثر من خمسين الف نسمة 

 21/11/2114كل العرب، 
 
 حماس: أحمد جبريل جزء من النظام السوري ويعكس مواقفه منا .00

احمــد جبريــل األمــين العــام لجبهــة  ، ردا علــى اتهــامىقــال القيــادي فــي حركــة حمــاس يحيــى موســ :غــزة
الشــعبية )القيــادة العامــة( ان "احمــد جبريــل جــزء مــن النظــام الســوري ويعكــس مواقــف لهــا عالقــة فــي 

ونفــى  الموقــف الــذي اتخذتــه حمــاس عنــدما نــأت نفســها مــن الصــراعات الداخليــة فــي الــدول العربيــة".
تـل فـي سـوريا مؤكـدا بـنفس الوقـت تكون حركته لها عالقة بـأي مقا له، أنفي تصريح صحفي  ىموس

 أنها تقف على الحياد من كل الصراعات بالمنطقة.
تتحرر فلسـطين ويعـود  أنالشعب الفلسطيني هو ضيف في هذه البالد العربية لحين  أنوأكد موسى، 

حماس معنية في تجنيب الشعب الفلسـطيني كـل ميسـي الصـراعات الداخليـة  أنإلى وطنه، مشيرا إلى 
 بية.على حد تعبيرهبالدول العر 

وقال "الجميع يعرف أن ليس لنا عالقة ال فـي جبهـة نصـرة وال غيرهـا ونحـن ال نتـدخل خاصـة كـي ال 
تتحول هذه الصراعات إلى صراعات طائفية، وقضيتنا فلسطين والقـدس والبندقيـة التـي نحملهـا مقدسـة 

 ال تعمل إال ضد االحتالل".
  23/11/2114، وكالة سما اإلخبارية
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 بمرجعية األجهزة األمنية في غزة ورامي الحمد هلل هو وزير الداخليةلنا ال عالقة : حماس .02
غـــزة ـ أشـــرف الهـــور: نفـــت حمـــاس علـــى لســـان المتحـــدث باســـمها ســـامي أبـــو زهـــري أي عالقـــة لهـــا 

حماس ال عالقة لها بمرجعية األجهزة األمنية في غـزة »باألجهزة األمنية في غزة. وقال أبو زهري إن 
لحمـــد و هـــو وزيـــر الداخليـــة، وعليـــه أن يمـــارس مهامـــه، وأن يتوقـــف عـــن التهـــرب مـــن القيـــام ورامـــي ا

 «.بمسؤولياته
 24/11/2114القدس العربي، لندن، 

 
 إعمار غزةتتحمل مسؤولية تأخر  حكومة التوافقالبطش: خالد  .03

طة حمـــل خالـــد الـــبطش القيـــادي فـــي حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي، الســـل: نـــادر الصـــفدي -الرســـالة نـــت
الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد هللا المسؤولية عن تعطيـل تنفيـذ مشـاريع 

دخال مواد البناء.  إعادة إعمار قطاع غزة وا 
وأكد البطش، في حوار خـاص لــ"الرسالة نـت"، ستُنشـر تفاصـيله الحقـًا، أن، األوضـاع فـي قطـاع غـزة 

عاقة تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمـار بحسـب االتفـاق الـذي تزداد سوًءا بسبب تعطل إدخال موا د البناء، وا 
 من شهر أغسطس الماضي. 21جرى توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة في الـ

وبــّين، أن اتفــاق التهدئــة نــص علــى وقــف إطــالق النــار المتبــادل بــين الفصــائل والجانــب "اإلســرائيلي"، 
إدخـال مــواد البنــاء للقطـاع وتنفيــذ مشـاريع اإلعمــار، الفتــًا  والشـق اآلخــر علـى البــدء بصــورة فوريـة فــي

إلى أن الشق األول تم تنفيذه والتزمت الفصـائل بـه وهـي مـن يحـدد مصـيره، فيمـا الشـق الثـاني مـا زال 
 يطبق.معلقًا حتى اللحظة ولم 

ن وأوضح البطش، أن حكومة التوافـق والسـلطة مسـؤولتان عـن تعطـل تنفيـذ مشـاريع اإلعمـار ويـتحمال
المسؤولية كونهم الموقعان على االتفاق بين الجانب "اإلسرائيلي" واألمم المتحـدة، مشـيرًا إلـى أن ملـف 

 اإلعمار بأكمله بين السلطة و"إسرائيل" فقط.
" عمل المعابر وسـوء إدارتهـا تتحمـل مسـؤوليته السـلطة والحكومـة، وهمـا أيضـًا مـن تـتحمالن وأضاف:

ء لغزة، بسبب الموافقة التي أبدتها على آليات وخطة المنسق الخاص مسؤولية تأخير دخول مواد البنا
لعمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط، روبــرت ســري للعمــل بهــذا الملــف، وهــذا االتفــاق الســيئ نــتج عنــه 

 خناق جديد ألهل القطاع وّعطل اإلعمار".
مــود ال يــزال وفــي تطــورات ملــف المصــالحة والوســاطة بــين حركتــي حمــاس وفــتح، أكــد الــبطش أن الج

نهائـه بعـد  سيد الموقف بين الحـركتين رغـم كـل الجهـود التـي بـذلتها الفصـائل فـي تحريـك هـذا الملـف وا 
 تصاعد حدته خالل الفترة األخيرة.
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" بعض القوى الوطنية تداعت واجتمعت منذ لحظة االنفجارات التي جرت بغزة، وأجرينـا لقـاءات وقال:
تين علــى بعــض المطالــب والشــروط التــي إذا بقــوا عليهــا مــع فــتح وحمــاس، ولكــن لاســف تقــف الحــرك
 دون زحزحة المواقف لن يتم تجاوز الموقف".

ورأى البطش، أن استمرار التراشق اإلعالمي والقطيعة القائمة اآلن بين الحركتين خاصـة بعـد أحـداث 
داخلي وانعكـس التفجيرات األخيرة التي جرت بغزة لمنازل وكوادر حركة "فـتح"، أضـر كثيـرًا بالوضـع الـ

 سلبًا على المشهد الفلسطيني بأكمله وكانت له تداعيات سلبية كثيرة".
والبحــث عــن طــرق عمليــة الســتعادة الوحــدة  الحــركتين،وطالــب، بضــرورة وقــف تبــادل االتهامــات بــين 

، والثوابـت الفلسـطينية للتفـرغ 2011علـى قاعـدة التمسـك بتنفيـذ بنـود اتفـاق القـاهرة الـذي جـرى توقيعـه 
 واجهة العدو "اإلسرائيلي".لم

 23/11/2114الرسالة، فلسطين، 

 
 شاكر بين الصمت والمغادرة فضل عين الحلوة ينفي دخول المولوي إليه ويخّيرمخيم  .04

فـي مخـيم عـين الحلـوة  واإلسـالميةعلـى الـرغم مـن نفـي القـوى الفلسـطينية الوطنيـة : صيدا ـ رأفت نعـيم
يجــد المخــيم نفســه مــن  الحلــوة،مولــوي الــى مخــيم عــين طــرابلس شــادي ال أحــداثدخــول المطلــوب فــي 

مطلـــوب غيـــره ترجمـــة اللتـــزام المخـــيم والفلســـطينيين  أي أوللمولـــوي  إيوائـــهعـــدم  بإثبـــاتجديـــد مطالبـــًا 
ليــه وبمســؤولية عاليــة اللجنــة األمنيــة الفلســطينية العليــا اثــر إعمومــًا الحيــاد لبنانيــًا .. وهــو مــا ســارعت 

لجنة المتابعة في عين الحلوة والذي خصص للتداول في موضوع المولـوي اجتماعها الطارئ في مقر 
المطلوب بأحداث عبرا من داخل عين الحلوة وتداعيات هذه  -وفي التصريحات األخيرة لفضل شاكر 

 .. وأهلهالتصريحات على المخيم 
ى أمن عين الحلوة ليس مأوى ألي شخص يمكن أن يؤثر عل أنالمجتمعون  أكدفي موضوع المولوي 

في المخيم نفيهم وجـود المولـوي لـديهم « المسلم الشباب»عن  اإلسالميةالمخيم والجوار. ونقلت القوى 
من خارج المخيم. واكد المجتمعون انه حال ثبت ذلك فانهم يحملون بعض الجهات  أحدااستقبالهم  أو

الخالفـات  أتـونم فـي اللبنانية المسـؤولية فـي تسـهيل وصـوله، مسـتغربين مـا وصـفوه محاولـة زج المخـي
 اللبنانية الداخلية.
بعـــض األجهـــزة األمنيـــة  إن»الشـــريف عقـــل:  أبـــولعصـــبة األنصـــار الشـــيخ  اإلعالمـــيوقـــال المســـؤول 
وبــبعض القــوى الفلســطينية فــي مــا يتعلــق بموضــوع شــادي المولــوي وانــه تــم  اإلســالميةاتصــلت بــالقوى 

غيـــره ممـــن شـــاركوا فـــي  أوالمولـــوي  أنيؤكـــد تحـــري األمـــر. تحّرينـــا ولغايـــة هـــذه اللحظـــة ال يوجـــد مـــا 
 «.المخيم إلىطرابلس قد دخلوا  أحداث
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نحــافظ علــى امــن  أنعــرب: نريــد  أبــومــن جهتــه، قــال قائــد األمــن الــوطني الفلســطيني اللــواء صــبحي 
المخــيم ولــيس مســموحًا لمــن يهــرب مــن العدالــة ان  بــأمنواســتقرار هــذا المخــيم ولــيس مســموحًا العبــث 

 المخيم. وبالنسبة لنا ليس لدينا معلومات بخصوص المولوي وال غيره. هذا إلىيلجأ 
وفي ما يتعلق بالتصريحات التي اطلقهـا فضـل شـاكر مـن عـين الحلـوة اسـتنكر المجتمعـون بشـدة هـذه 

 ذلك ال يصب في مصلحة المخيم وسكانه. أنالتصريحات مؤكدين 
صـالح اليوسـف وخالـد »ن الفصـائل المجتمعـين شـكلوا لجنـة مصـغرة تضـم عـ أن« المسـتقبل»وعلمت 
الشــيخ جمــال » اإلســالميةوعــن القــوى « شــكيب العينــا واحمــد عبــد الهــادي»وعــن التحــالف « الشــايب

 أنهـاليهـا علـى إشـخص يشـار  أوجهـة  أي، ومهمتهـا التواصـل مـع «الشريف عقـل أبوخطاب والشيخ 
هــــذا  أوى هـــذه الجهـــة ثبـــت وجـــوده، الضـــغط علـــ إذامطلـــوب آخـــر، وبالتـــالي  أي أوتـــؤوي المولـــوي 

 الشخص الذي يؤويه إلخراجه من المخيم بالطريقة نفسها التي دخل بها.
اللجنة األمنية الفلسطينية العليا كلفت اللجنة المصـغرة نفسـها بالتواصـل مـع  إنوعلم في السياق نفسه 

بالغــهفضــل شــاكر  ت وعــدم رفــض القــوى الفلســطينية لتصــريحاته األخيــرة وتخييــره بــين التــزام الصــم وا 
 منه!.اإلدالء بأي مواقف تسيء للمخيم وجواره اللبناني والخروج 

 24/11/2114المستقبل، بيروت، 
 
 الحاكم بماليزيا "أمنو"وفد قيادي من حماس يشارك بمؤتمر حزب  .05

يــزور وفــد قيــادي مــن حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" ماليزيــا للمشــاركة فــي مــؤتمر ر: كواالالمبــو 
 اكم.الح "أمنو"حزب 

وسيشارك الوفد الذي، يرأسه عضو المكتب السياسي للحركة محمد نصر، ويضم في عضـويته ممثـل 
حمـاس فــي إيــران د. خالــد القــدومي وآخـرين، فــي مــؤتمر حــزب أمنــو الحـاكم، المنعقــد فــي مبنــى مركــز 

 بوترا للتجارة الدولية.
برلمـانيين مـاليزيين، وممثلـين عـدة لقـاءات مـع وزراء و  -التـي تسـتمر حتـى الخمـيس-وسيتخلل الزيـارة 

وتأتي الزيارة لتؤكد على متانة العالقة بين المقاومة الفلسـطينية ودولـة  عن منظمات المجتمع المدني.
 ماليزيا.

 23/11/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 فتح: تصويت حكومة نتنياهو على قانون يهودية الدولة ردا  على االعتراف بفلسطين .06
ــــرفض : يــــة ســــعد الــــدينناد -عّمــــان ــــة لحركــــة "فــــتح" جمــــال المحيســــن "ال أكــــد عضــــو اللجنــــة المركزي

الفلسطيني الثابت لالعتراف بيهوديـة الدولـة، بوصـفه قـرارًا عنصـريًا يحمـل أبعـادًا سياسـية خطيـرة ضـّد 
 القضية والشعب الفلسطيني".

عـدوانها فـي األراضـي  وقال، لــ"الغد" مـن فلسـطين المحتلـة، إن "سـلطات االحـتالل تسـعى إلـى تصـعيد
المحتلــة علــى أكثـــر مــن جانــب، عبـــر القتــل والتنكيـــل ومصــادرة األراضــي واالســـتيطان وهــدم المنـــازل 

 واالعتداء على المواطنين، باإلضافة إلى بحث التشريعات العنصرية".
اولـة وأضاف أن "المشروع اإلسرائيلي يأتي ردًا على االعتـراف الـدولي الواسـع بالدولـة الفلسـطينية ومح

قامـة الدولـة الفلسـطينية  إفشال المسعى الفلسطيني للتوجه إلى مجلس األمن الدولي إلنهاء االحـتالل وا 
 المستقلة".

 24/11/2114، الغد، عّمان
 
 "استشاري فتح": السالم واألمن واالستقرار يبدأ من القدس .07

االســتقرار تبــدأ مــن القــدس "وفــا": أكــد المجلــس االستشــاري لحركــة فــتح، أن الســالم واألمــن و  -رام هللا 
 أواًل، وحذر من خطورة المساس بالمقدسات وتحويل الصراع إلى ديني.

 -ودعا استشاري "فتح" في ختام دورته الثامنة، دورة شـهداء الـوطن وشـهداء القـدس والمسـجد األقصـى
ى توحيـد دورة شهداء أعضاء المجلس االستشاري، التـي عقـدها فـي مقـر الرئاسـة فـي مدينـة رام هللا، إلـ

ــة مــن أجــل حمايــة القــدس والمقدســات اإلســالمية والمســيحية، و"يجــب أن  المرجعيــات والهيئــات العامل
تصل رسالة الدعم والمساندة لكل بيت في قدسنا، وأن يشعر أهلنـا الصـامدون فيهـا أنهـم ليسـوا وحـدهم 

 د".وهم األحق منا جميعا بالدعم والمساندة والوقوف إلى جانبهم دون كلل ودون ترد
قامـة دولتنـا  وأكد أن التحرك لتقديم مشروع القرار الوطني إلى مجلس األمن الدولي إلنهـاء االحـتالل وا 
المســتقلة وحــق الالجئـــين فــي العــودة، ال بـــد وأن يحقــق فــي ظـــل هــذه العزلــة الدوليـــة إلســرائيل إنجـــازًا 

 تاريخيًا لشعبنا الصامد المكافح.
رك شــاملة للمجلــس الــوطني والتشــريعي واالستشــاري ودعــا المجلــس االستشــاري إلــى وضــع خطــة تحــ

وكذلك المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق اإلنسان، للتحرك على مستوى القارات الخمس لمزيـد مـن 
 قرارات الدول والبرلمانات الدولية لالعتراف بدولتنا الفلسطينية.

ذي أدى إلـــى إلغـــاء وأدان المجلـــس االستشـــاري مـــا جـــرى فـــي غـــزة علـــى يـــد قيـــادات مـــن "حمـــاس"، الـــ
عاقـة عمـل  مهرجان شـعبنا إلحيـاء الـذكرى العاشـرة الستشـهاد قائـد شـعبنا ورمـز نضـاله "أبـو عمـار"، وا 
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حكومــة الوفــاق الــوطني. كمــا أدان التفجيــرات التــي اســتهدفت مســاكن أعضــاء مــن قيــادات "فــتح" فــي 
 ة.غزة، ونسف المنصة التي أعدت لالحتفال الذي كان مقررًا في ساحة الكتيب

وأكد أن عـودة الشـرعية واألمـن الشـرعي هـي الطريـق الوحيـد إلعـادة إعمـار غـزة، و"ليسـت هـذه العـودة 
ضــد "حمــاس" أو أبنائهــا أو مقاتليهــا، مضــيفًا إن الســلطة الشــرعية بقيــادة الــرئيس محمــود عبــاس هــي 

ادة الســلطة ســلطة وطنيــة وديمقراطيــة يحكمهــا قــانون االنتخابــات وتقــوم علــى المشــاركة الكاملــة فــي قيــ
 ومؤسساتها.

وحيــا المجلــس االستشــاري العزيمــة المتجــددة والتصــميم علــى عقــد المــؤتمر الســابع لحركــة "فــتح" دون 
تأخير، الذي يهدف إلى ضخ دماء الشباب الجديدة ألطر الحركة القيادية العليا، مشيرًا إلى أن "حركة 

عزيز الطريق الديمقراطي طريقًا وحيدًا للحيـاة فتح هي حركة التجدد والتجديد الدائم ألطرها وقياداتها وت
 السياسية وللحياة الوطنية في دولتنا الفلسطينية".

 24/11/2114، األيام، رام هللا
 
 حماس تحذر المجتمع الدولي من العنصرية "الصهيونية" .08

حذرت حركة حماس المجتمع الدولي من التوجهات "العنصرية اإلسـرائيلية التـي انعكسـت بوضـوح فـي 
 مصادقة حكومة االحتالل على قانون يهودية الدولة العبرية.

وقالـــت الحركـــة فـــي بيـــان لهـــا تعقيًبـــا علـــى مصـــادقة الحكومـــة اإلســـرائيلية علـــى قـــانون "يهوديـــة الدولـــة 
القومية": "فإننا في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إذ ال نعترف بحق الكيان الصهيوني أصاًل فـي 

ن، فإننــا نحــذر المجتمــع الــدولي مــن التوجهــات العنصــرية الصــهيونية التــي الوجــود علــى أرض فلســطي
 انعكست بوضوح في مصادقة الحكومة الصهيونية على قانون يهودية الدولة العبرية".

وأضــافت: "إن هــذا القــرار الصــهيوني يــدق نــاقوس الخطــر أمــام الكــل الفلســطيني والعربــي واإلســالمي 
قة، والتي تنذر بحرب عقائدية دينيـة قوامهـا األسـاطير الصـهيونية حول األطماع الصهيونية في المنط

ذالل  التي يحاول الكيـان الصـهيوني توظيفهـا للسـيطرة علـى المنطقـة العربيـة بأكملهـا وسـرقة خيراتهـا وا 
 أهلها".

وأكدت حركة "حماس" أنها وكل قوى الشعب الفلسطيني الحّية ستظل شـوكة فـي حلـق االحـتالل حتـى 
 ه العنصري التوسعي". وفق قولها.إسقاط "مشروع

 24/11/2114، فلسطين أون الين
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 األسرار المخفية في عملية ناحل عوزتقرير:  .09
أثنــــاء العــــدوان األخيــــر علــــى قطــــاع غــــزة تمكنــــت مجموعــــة خاصــــة مــــن المقاومــــة : خــــاص –المجــــد 

ي "ناحـل م من التسلل خلف خطوط العدو واقتحـام الموقـع العسـكر 26/1/2014الفلسطينية في تاريخ 
 عوز" الواقع شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.
جنود واغتنام سالح من نوع تافور، وبثت شـريط فيـديو  10المقاومة الفلسطينية أعلنت وقتها عن قتل 

يظهر مقتطفات من عملية التسلل خلف خطوط العدو الصهيوني، وخروج المقاتلين من النفق واقتحام 
 الموقع، وضرب أحد الجنود.

تواجـــدوا فـــي  8علـــى قيـــد الحيـــاة مـــن أصـــل  2جنـــود وبقـــاء  4اعتـــرف العـــدو الصـــهيوني بمقتـــل بينمــا 
الموقــع حينهــا، ونفــى العــدو نجــاح وتمكــن المقاومــة الفلســطينية مــن خطــف جنــود أثنــاء العمليــة، وبــث 

 فيديو يظهر الكمية الهائلة للسالح الذي تركته المقاومة داخل الموقع.
 لحد األدنى من العتاد المتروك في موقع العملية.ما تم ذكره من عتاد هو ا  -
 عناصر من المقاومة قد تحرروا من عتادهم ألهداف أخرى. 6إلى  4هناك من   -
الناظر إلى الفيديو لم يشاهد سوى ضرب أحد الجنود بينما يخفـي الفيـديو صـور قـتلهم، هـذا يعنـي   -

 أن المقاومة تحفظت على الجزء األكبر من الفيديو.
عتقد البعض أن تـرك المقاومـة للكميـة الهائلـة مـن السـالح كـان نتيجـة السـرعة وخوفـًا مـن مباغتـة ي  -

العدو، ولكن خلع بعض عناصر المقاومـة لجعـبهم يبـين أن المقاومـة كانـت تعمـل بكـل أريحيـة وهـدوء 
 وطمأنينة.

ف أمامهـا داخـل يرى البعض أن عدم استخدام المقاومة لكامل سـالحها جـاء نتيجـة النتهـاء األهـدا  -
 الموقع.

بينمــا يــأتي تـــرك المقاومــة لتلـــك األســلحة واالســـتغناء عــن زيهـــم "الجعبــة" دليـــل علــى أن المقاومـــة   -
 استبدلت هذا الثقل بثقل آخر من داخل الموقع.

 23/11/2114األمني، المجد 
 
 االحتالل يعتقل مقدسية بزعم محاولتها طعن جندي بالقدس .21

اعتقلـــت قــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي مســـاء األحــد ســـيدة فلســـطينية، علـــى : وكـــاالت –القــدس المحتلـــة 
 الحاجز العسكري قريب مدخل مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة.

وقال محامي مؤسسة الضمير محمد محمود في بيان لـه، إن قـوة عسـكرية إسـرائيلية اعتقلـت المواطنـة 
 على حاجز عسكري بالقدس. عامًا( وهي أم لطفل، 21شروق أيمن راتب أبو طير )
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وأشـــار إلـــى أن القـــوة حولـــت "أبـــو طيـــر" للتحقيـــق فـــي مركـــز االعتقـــال والتحقيـــق )المســـكوبية( غربـــي 
 المدينة، بدعوى محاولتها طعن جندي.

 23/11/2114، "21موقع "عربي 
 

 شناعة: نتمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينيةرفعت  .20
وجمعية التواصل اللبناني الفلسطيني في بلدة طير دبا  نظم نادي المستقبل الثقافي االجتماعي: صور

حيـــاء، األقصـــىشـــرق صـــور أمســـية شـــعرية تضـــامنًا مـــع القـــدس والمســـجد  للـــذكرى العاشـــرة لرحيـــل  وا 
 األدبيـــةالـــرئيس الفلســـطيني ياســـر عرفـــات وذلـــك بحضـــور حشـــد مـــن الفاعليـــات اللبنانيـــة والفلســـطينية 

ان رفعت شناعة ورئيس نادي المسـتقبل محمـد فقيـه ورئـيس واالجتماعية والحزبية ومسؤول فتح في لبن
 جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني العبد فقيه.

 إلـىفيهـا  أشـارالثقـافي علـى احمـد جمعـة وألقـى شـناعة كلمـة  األرزقدم للمتحدثين العضو في منتدى 
عمــار، وقــال:  وأبــالشــعب الفلســطيني جــاهز لتأديــة الواجــب فــي الــذكرى العاشــرة الستشــهاد الرمــز  أن
وقد ُمِنعت كلمة الرمـز ياسـر  بيروت.عمار من حضور القمة العربية في  أبويعرف كيف ُمِنع  كلكم»

عرفــات حتــى العـــرض المنقــول ألنــه غيـــر مســموح أن تنقــل كلمـــة فلســطين فــي وقـــت كانــت المقاومـــة 
لية، عندها نستطيع وعلينا أن نتمسك بوحدتنا الداخ»وقال: «. ملتهبة على طول امتداد الوطن المحتل

، واليــــوم يــــدافع عــــن القــــدس والمقدســــات، اإلســــرائيليتجميــــع األمــــة العربيــــة، شــــعبنا يقــــاوم االحــــتالل 
والمفـــروض مـــن الجميـــع مســـاندة الشـــعب الفلســـطيني فـــي تصـــدؤيه ومقاومتـــه وعلينـــا أن نؤكـــد تمســـكنا 

لشعبنا الفلسطيني، ونأسـف لمـا  بالوحدة الوطنية الفلسطينية واننا نرفض توجيه الشتائم للقيادة الشرعية
جرى في غزة من تفجيرات، ولكننا نحن أبناء حركة فتح تجاوزناها، ولكن حقنا أن نسأل ممن صدرت 

نهاءزرع الفتنة،  إلىالتي تهدف  واألوامركل هذه التعليمات   «الوحدة الوطنية الفلسطينية. وا 
 24/11/2114، المستقبل، بيروت

 
 المخيمات الفلسطينيةستشار سعد الحريري أوضاع تعرض لم "اللجان الشعبية" .22

استقبل مستشـار الـرئيس سـعد الحريـري لشـؤون الشـمال عبـد الغنـي كبـارة فـي مكتبـه طـرابلس : طرابلس
وفـدا مشـتركا مـن تحـالف الفصـائل الفلسـطينية، واللجــان الشـعبية الفلسـطينية الـذي عـرض للواقـع الــذي 

 للفلسطينيين المقيمين. واإلنسانيةتأمين الحقوق المدنية ترزح تحته المخيمات، وأهمية العمل على 
بدايــة أثنــى أمــين ســر اللجــان الشــعبية فــي الشــمال أحمــد غنــومي علــى العالقــة اإليجابيــة بــين الشــعبين 

أننـا نريـد العـيش بكرامـة إلـى حـين عودتنـا إلـى وطننـا، ومـا يجـري فـي »اللبناني والفلسـطيني، موضـحا 
، واســــتعرض أوضــــاع «تأكيــــد علــــى تمســــك شــــعبنا بأرضــــه وحقوقــــه فلســــطين وآخــــره فــــي القــــدس هــــو
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زيارة مخيمات الشمال حيث مـا زال مخـيم نهـر البـارد  إلىالفلسطينيين في منطقة الشمال، داعيا كبارة 
سنوات، في حين أن المخـيم الجديـد لـم يـتم التعـويض  8بعد مرور  %30مدمرا، ولم يتم إعمار سوى 

الســكاني وســط  االكتظــاظيــة مهترئــة، كمــا يعــاني مخــيم البــداوي مــن علــى ســكانه ويعــاني مــن بنــى تحت
 ومعيشية صعبة. واقتصادية اجتماعيةظروف 

جمهـور تيـار المسـتقبل الـذي  إلىالرئيس الحريري ومن خالله  إلىوقال: أردنا من اللقاء توجيه رسالة 
 إبـانجانبنـا  إلـىفـه جانـب القضـية الفلسـطينية، والـى جانـب الشـعب منـذ لجوئـه، وتجلـى وقو  إلىوقف 

أزمــة نهــر البــارد منــذ بــدايتها، لــذلك يشــرفنا هــذا اللقــاء ســيما وان مؤســس تيــار المســتقبل الشــهيد رفيــق 
 جانب القضية الفلسطينية ويحمل هم شعبها. إلىالحريري الوطني والعروبي كان دائما 

ل مـع تيـار المسـتقبل لمـا أهميـة التواصـ»أما أمين سر اللجنة الشعبية الدوري محمد العامر فأكـد علـى 
يمثل من ثقل شعبي لبناني واالستفادة من ذلك فـي إظهـار الصـورة الحقيقيـة للفلسـطيني الـذي يريـد أن 

 «يعيش بأمان ليتفرغ لخدمة قضيته الوطنية.
نـزار خضـر الـرئيس سـعد الحريـري لتأييـده  أبـومن جهته، شـكر مسـؤول لجنـة المتابعـة فـي نهـر البـارد 

جانــب الدولــة اللبنانيــة، وان مــا حصــل مــؤخرا فــي  إلــىة الفلســطينية. واكــد الوقــوف والــدفاع عــن القضــي
المخيم يشكل حاضنة للجيش اللبناني، وهـو  أنمن مخيم نهر البارد يثبت  أمتاربلدة بحنين على بعد 

أن ينـــال  إلـــىالفلســـطيني مـــع الدولـــة وملتـــزم بقراراتهـــا، ولكـــن الحاجـــة تبقـــى ماســـة  اإلنســـان أنمؤشـــر 
 .اإلنسانية حقوقه

 24/11/2114، المستقبل، بيروت

 
 الدولة الفلسطينيةنتنياهو: فرنسا سترتكب "خطأ فادحا " إذا اعترفت ب .23

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن فرنسا سترتكب "خطًأ فادحًا في : أ ف ب
لزم، لكنه يرتدي رمزية كبيرة بعد وبالرغم من أن هذا التصويت غير مُ  حال اعترافها بدولة فلسطين".

تصويت البرلمان البريطاني الشهر الماضي والنواب اإلسبان على قرار مماثل، كما يأتي قبل 
 كانون األول المقبل. 11تصويت مقرر في مجلس الشيوخ الفرنسي في 

 24/11/2114، السفير، بيروت
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 المقدسيينوزير الداخلية اإلسرائيلي يبدأ بسحب هويات  .24
أمر وزير الداخلية اإلسرائيلي غلعاد أردان، بسحب اإلقامة الدائمة من محمود : كفاح زبون - رام هللا

نادي من سكان القدس، الذي أدين بنقل سعيد الحوتري منفذ عملية منتجع الدولفيناريوم في تل أبيب 
 إسرائيليا. 21، التي قتل فيها 2001عام 

دائمة منه، نظرا لخطورة أفعاله وخرقه الوالء لدولة إسرائيل بشكل وقال أردان إنه قرر سحب اإلقامة ال
فاضح. وكان أردان أوعز إلى المستشارين في وزارته بدراسة إمكانية توسيع صالحياته، مما سيسمح 

من جميع حقوقه، بما في ذلك  "اإلرهاب والعنف"له بتجريد من يقوم من سكان القدس بتشجيع 
 اإلقامة في القدس.

 24/11/2114، األوسط، لندنالشرق 
 
 المستشار القانوني لالحتالل يجيز إطالق النار على مستخدمي األلعاب النارية .25

أجاز المستشار القانوني اإلسرائيلي للجيش إطالق الرصاص الحي على المتظاهرين : )وام(
ب النارية، الفلسطينيين الذين يستخدمون األلعاب النارية. وتشن شرطة االحتالل حربا على األلعا

حيث تعتبرها إحدى الوسائل القتالية التي يستخدمها الشبان خالل المواجهات وخاصة في القدس 
المحتلة، حيث تقوم بمداهمات للمحال التي تتاجر بها. وفرضت حظرًا على استيراد األلعاب النارية، 

نارية في ميناء حيث أعلنت مؤخرًا عن اعتقالها خمسة أشخاص ومصادرة حاويتين من األلعاب ال
 أسدود. 

 24/11/2114، الخليج، الشارقة
 
 "الدولة القومية"لقانون من الحكومة بسبب معارضتها ليفني تتوقع إقالتها  .26

توقعت وزير القضاء تسبي ليفني أن يبادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى إقالتها يوم األربعاء 
 ة'.المقبل بسبب معارضتها لقانون 'الدولة القومي

وقالت ليفني في مقابلة مع القناة اإلسرائيلية الثانية أنها اعترضت خالل جلسة الحكومة على مشروع 
القانون الذي يمس النظام السياسي اإلسرائيلي ومباددئ الديمقراطية، وستعترض عليه في الكنيست 

 يوم األربعاء، وتوقعت أن يبادر نتنياهو إلقالتها يوم األربعاء القريب.
 23/11/2114، 48عرب 
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 يحّذر من اتفاق "سيئ" مع إيران  نتنياهو .27
حذر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو الدول الكبرى من توقيع 'اتفاق سيئ' مع  : 48عرب 
' األمريكية: 'من المهم أال يتم توقيع اتفاق سيئ من ABCوقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة ' إيران.

يبقي بيد إيران آالف أجهزة الطرد المركزي يمنها أن "بأنه  "االتفاق السيئ"ياهو إيران'. وعّرف نتن
 ."تستخدمها لتخصيب اليورانيوم الالزم إلنتاج قنبلة نووية

" تفكيك"وأضاف رئيس حكومة إسرائيل الذي تؤكد تقارير غربية امتالكها ألسلحة نووي: 'يحظر 
نبلة نووية، واإليرانيون غير قريبين حتى حتى من قبول العقوبات قبل تفكيك قدرة إيران على إنتاج ق

 هذا المبدأ'. وزعم نتنياهو: 'ليست إسرائيل فحسب مهددة من قبل النووي اإليراني، بل العالم برمته'.

 23/11/2114، 48عرب 
 
 قلق إسرائيلي من قرار متوقع في البرلمان األوروبي لالعتراف بفلسطين .28

ربت مصادر في الخارجية اإلسرائيلية عن قلقها من اتخاذ قرار محتمل أع: الشرق األوسط - تل أبيب
الدول "في البرلمان األوروبي الموحد لالعتراف بفلسطين دولة. وقد بادرت إلى حملة محمومة مع 

لتمنع صدور قرار كهذا، في جلسة البرلمان التي تعقد الخميس المقبل، وتم  "الصديقة في أوروبا
وقالت  ء إسرائيل في القارة البيضاء أن يبذلوا كل جهد ممكن لوقف هذا المد.توجيه تعليمات لسفرا

المصادر إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، قاما باتصاالت عاجلة 
 مع الدول األوروبية المركزية لكي تجهض القرار.

رلمان األوروبي، هو الذي يطرح المبادرة، وأوضح مصدر في الخارجية أن تجمع كتل اليسار في الب
 1661يتضمن صياغة متطرفة ترمي إلى االعتراف بفلسطين دولة في حدود "وأن اقتراح التجمع 
مستغلة ". وتحاول إسرائيل إقناع الكتل األخرى في البرلمان بأن تفشل االقتراح، "وعاصمتها القدس

 الفعل الباردة في أوروبا. ، ولكنها غير مطمئنة إلى ردود"هذا النص المتطرف
 24/11/2114، الشرق األوسط، لندن

 
 ال يحظى بشعبية لدى الشارع ويقوم بأمور مخجلة األردني عمان: البرلمانبالسفير اإلسرائيلي  .29

وديع عواودة: قال سفير إسرائيل في عمان دانئيل نبو إنه غير قلق على مستقبل  -الناصرة 
رغم خطوات األخيرة وقراءة الفاتحة في برلمانها على روح منفذي العالقات بين إسرائيل و األردن 

عملية الكنيس في القدس المحتلة غسان وعدي أبو جمل. واعتبر نبو في حديث إلذاعة جيش 
 االحتالل أمس أن البرلمان ال يحظى بشعبية لدى الشارع األردني ويقوم بأمور مخجلة.
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ائم بأعمال السفير األردني في تل أبيب فؤاد المجالي، وكانت الخارجية اإلسرائيلية قد استدعت الق
 واحتجت على قراءة الفاتحة في البرلمان.

 24/11/2114، القدس العربي، لندن
 
 : مخابراتنا اخترقت عددا  من الدول العربية ومصر في المقدمةعاموس يدلين .31

االستخبارات العسكرّية في  مدير معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلّي، ورئيس شعبة  الناصرة: أكد
الجيش اإلسرائيلي حتى قبل مدة قصيرة الجنرال في االحتياط عاموس يدلين، أن الحرب الدائرة في 
شبه جزيرة سيناء ليست ضّد إسرائيل إنّما ضد المصريين، مشددا على أّن الرئيس المصرّي، الُمشير 

ماس" عدو لدود، كما تراها إسرائيل تماًما، عبد الفتاح سيسي، يرى أّن حركة المقاومة اإلسالمّية "ح
 بحسب أقواله.

وحول أوضاع الجيوش المحيطة بالدولة العبرية، قال يدلين خالل محاضرة ألقاها الجمعة الماضية 
في مؤتمر قيادات الحركة الكيبوتسية )القرى والبلدات التعاونّية(: "إّن حزب هللا يستطيع في كل يوم 

بإطالق الصواريخ على إسرائيل، ولكّنه ال يفعل ذلك"، ولفت االنتباه إلى أّن  أْن يكبس على زر ويبدأ
، 1661الجيش السورّي ليس لديه سيطرة تقريًبا في مرتفعات الجوالن السوري الُمحّتل منذ العام 

 والواقعة تحت سيطرة الثوار، كما أّن الجيش السورّي ليس جاهزا لمحاربة إسرائيل، على حّد تعبيره.
سب رأيه فالجيش اإلسرائيلّي هو الجيش األقوى في الشرق األوسط وفي شمال أفريقيا، لكن مع وبح

ذلك فقد انتهت سنوات السبع الجّيدة والهادئة التي مرت على إسرائيل منذ حرب لبنان في صيف 
 .2006العام 

ي آب خطة االنفصال أحادي الجانب، والتي بموجبها قامت إسرائيل ف  ونفى يدلين أن تكون
بإخالء كل المستوطنات اإلسرائيلية والثكنات في قطاع غزة خطًأ،  2004)أغسطس( من العام 

وقال: "لو كان باستطاعتي لوضعت كل يوم وردة على قبر أريئيل شارون، الذي كان رئيس 
مليون  1.1الحكومة، وقام بتنفيذ خطة فّك االرتباط أحادي الجانب، ذلك أّنه خّلص إسرائيل من 

 ينّي"، على حّد قوله.فلسط
مصر  -ولفت الجنرال يدلين االنتباه، إلى أّنه يعتقد أن إسرائيل ارتكبت خطًأ عندما أبقت حدود غزة

مفتوحة لتهريب الّسالح. أّما فيما يتعّلق بالصراع الفلسطينّي ـ اإلسرائيلي، فقال الجنرال يدلين "إّن 
وأضاف: "يجب أْن نكون معتدلين أكثر فيما الصراع يؤثر على موقف ووضع إسرائيل في العالم". 

 يخص هذه القضية، ليس من أجل الفلسطينيين إنما من أجلنا نحن".
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"على الرغم من وجود إسرائيل تحت تهديد كونّي لسنوات عديدة، إال أّن ذلك ليس قائًما   وتابع:
صلت الجمهورّية اإلسالمّية اليوم". بالرغم من ذلك، أشار الجنرال يدلين إلى أّنه يعتقد أّنه في حال ح

اإليرانّية على القدرة النووّية، فإّن الخطر اإلستراتيجّي على إسرائيل سيتجدد، وبرأيه ستفتح إيران 
 النووّية الطريق لمن أسماهم بباقي المجانين.

ا، لكن وخُلص الجنرال اإلسرائيلّي إلى القول "إّنه في الحقيقة تّم نسيان موضوع النووّي اإليرانّي تقريبً 
في الفترة األخيرة تّم تجديد المفاوضات بين طهران وبين مجموعة الدول )خمسة + واحد( بهدف 
ذا تّم التوّصل التفاق بين طهران والدول العظمى، فإّن  التوّصل التفاق حول النووّي اإليرانّي، وا 

 إسرائيل سُتعلن عن رفضها العيش مع اتفاق من هذا القبيل".
ب عن اختراق الجهاز الذي كان يترأسه لعدد من الدول العربّية من أبرزها مصر وكشف يدلين النقا

يران وليبيا وفلسطين وسورّية، وقال: "إّن شعبة  وتونس المغرب والعراق والسودان واليمن ولبنان وا 
االستخبارات العسكرّية تمّكنت من نشر شبكات جمع معلومات في تونس قادرة على التأثير السلبّي 

يجابّي في جميع المجاالت السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية في هذه البالد، باإلضافة إلى أو اإل
 ليبيا والمغرب".

ولم يكشف يدلين طبيعة هذه االختراقات داخل المغرب، لكنه أّكد قائاًل: "إّن مصر هي الملعب 
مل تطوّر حسب المخطط المرسوم األكبر واألهم لنشاطات الُمخابرات اإلسرائيلّية". وأشار إلى أّن الع

، حيث تّم إحداث اختراقات سياسّية وأمنّية واقتصادّية وعسكرّية في أكثر من موقع، 1616منذ عام 
 على حّد تعبيره.

 23/11/2114قدس برس، 
 
 القيادة األمنية اإلسرائيلية ترى بعباس العامل األساسي لمنع اشتعال الوضع بالضفةهآرتس:  .30

جهاز األمن اإلسرائيلي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هو الجهة  يرى قادة: 48عرب 
األساسية التي تمنع اشتعال األوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في الوقت الذي يصف فيه 
رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزراؤه عباس بأنه المسؤول المركزي عن تفجير الهبة 

 رقية المحتلة.الحاصلة في القدس الش
وأفاد المحلل العسكري في صحيفة "هيرتس"، عاموس هارئيل، اليوم االثنين، بأنه يسود توافق كامل 
بين قادة األذرع األمنية اإلسرائيلية، بصورة غير مألوفة، وقدموا توصية جارفة ضد تنفيذ خطوات 

 عقابية جماعية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
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األمنية اإلسرائيلية، وفقا لهارئيل، على معارضة إدخال قوات من الجيش  كذلك تتفق القيادة
األسرائيلي إلى األحياء الفلسطينية في القدس، إلى جانب االتفاق فيما بينها بأن العنصر الديني 

بتنفيذ  ’داعش’للصراع يتصاعد، من خالل النقاش حول الحرم القدسي "واإليحاءات من تنظيم 
  يبعد الغضب الفلسطيني من استمرار االحتالل عن صورة الوضع.فظائع"، لكن هذا ال

وكتب هارئيل أن "قادة االستخبارات اإلسرائيلية يرون بعباس أنه يلجم األوضاع وغير محرض بكل 
 ما يتعلق بالعنف. وأجهزته األمنية ال تزال تساهم بشكل فعال في تهدئة األجواء في الضفة".

وأضاف أنه "على الرغم من أن عباس أعلن بشكل واهن عن تنديده بقتل المصلين في القدس )عملية 
الكنيس(، لكن برأي قادة االستخبارات ال ينبغي تجاهل ذلك في اليوم الذي أعلن فيه البرلمان األردني 

 عن الوقوف دقيقة صمت حدادا على القتلة، وليس القتلى، في عملية القدس".   
 24/11/2114، 48عرب 

 
 يحّذر: إن لم يتغير الحال في غزة ستنفجر في وجوهنا سرائيليجيش اإلال .32

أشرف الهور: حذر تقرير للجيش اإلسرائيلي من إمكانية تسبب واقع غزة اإلنساني الكارثي في  -غزة 
 ."انفجار غزة في وجه إسرائيل"دفع حركة حماس نحو التصعيد وبالتالي 

مصير قوة الردع "ائيلي استقى معلوماته من مصادر في الجيش فإن وحسب ما ذكر تقرير إسر 
سيتيكل تحت ضربات الحصار المفروض على غزة، وذلك في حال تبين لحماس أن الطريق الوحيدة 

 ."المفتوحة أمامها لتغيير الوضع هي الحرب مجددًا مع إسرائيل
بهة القطاع سيكون أسرع من وأشارت المصادر إلى أن هنالك من يظن أن تدهور األوضاع على ج

المتوقع، حيث حماس تقوم بترميم مخزونها الصاروخي وهذا هو سبب ازدياد وتيرة التجارب التي 
 أجرتها مؤخرًا باتجاه البحر.

إذا لم يتم تدارك األمر والعمل بسرعة  "حافة الهاوية"وذهب التقرير إلى االستنتاج أن القطاع على 
 متأخرًا. لترميم غزة قبل أن يصبح ذلك

ونقل التقرير عن مصادر في حكومة تل أبيب على عالقة بالتعامل مع المناطق الفلسطينية، أن 
 %40، مشيرة إلى أن نسب البطالة وصلت إلى "غزة على شفا الكارثة اإلنسانية على جميع النواحي"

لسواحل ، في حين تدهور الوضع الصحي والخدماتي والطبي بشكل كبير وتحولت شواطئ القطاع 
 مجاري األمر الذي من شأنه أن يصل في نهاية المطاف إلى إسرائيل.

ولفتت هذه المصادر التي تعمل في مكتب التنسيق أيضًا، إلى أن المشكلة المركزية في القطاع 
تكمن في االنقطاع المتكرر للكهرباء وغياب أماكن السكن آلالف الغزيين بعد أن هدمت بيوتهم 
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، في حين لم تصل أموال التبرعات التي تعهدت بدفعها الدول المانحة للقطاع، خالل الحرب األخيرة
وذلك في أعقاب تدهور عالقة السلطة بحماس وألن الرئيس الففسطيني محمود عباس غير مستعد 

 للقيام بالمهمة التي أوكلها لنفسه في إدارة إعمار القطاع.
 30من في الحصار الذي فرضته مصر بعد مقتل ويؤكد التقرير أن تفاقم أزمة غزة إلى هذا الحد يك

لى الشهر ولم تستدع وفود المفاوضات المرتبطة بإعمار القطاع  من جنودها بشمال سيناء قبل حوا 
التي كانت من المفترض أن تبدأ منذ زمن، األمر الذي من شأنه إعاقة إعادة اإلعمار أو على األقل 

 التسبب ببطئه
 24/11/2114، القدس العربي، لندن

 
 الطفل الفلسطيني نديم نوارةتوجيه تهمة القتل الخطأ لشرطي إسرائيلي في مقتل  .33

وجهت السلطات في إسرائيل اتهامات لشرطي يوم األحد بإطالق النار وقتل : حسن عمار -القدس 
عاما( واتهمته أيضا بتعمد حشو بندقيته بذخيرة حية عوضا عن الرصاص  11الصبي نديم نوارة )

وأثار قرار االدعاء اتهام الشرطي بالقتل الخطأ وليس العمد  ا أدى إلى مقتل الصبي.المطاطي مم
 انتقادات من والد الصبي القتيل الذي قال إن األدلة تشير إلى أن القتل كان متعمدا.

وجاء في عريضة االتهام المقدمة إلى محكمة في القدس أن الشرطي دس رصاصة حية في مخزن 
المفترض أن يحتوي على طلقات فارغة فقط لدفع الرصاص المطاطي المثبت ذخيرته الذي كان من 

 على فوهة البندقية من الخارج.
وليس -وأضافت العريضة "استخدم المتهم مخزن الطلقات الفارغة حتى ال يالحظ رصاصه الحي 

المطاطي." وتابع أن الشرطي صوب باتجاه جسد نوارة "بنية اصابته بجروح خطيرة ومع توقعه 
 احتمال أن يتسبب في مقتله."

عاما في إسرائيل لكن القضاة قد يصدرون  20وتصل عقوبة السجن القصوى لتهمة القتل الخطأ إلى 
 عقوبات أخف. أما القتل العمد فعادة ما يؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

 23/11/2114، وكالة رويترز لألنباء
 
 مستوطن بالقدس آالفثالثة مليون دوالر لحراسة  27هآرتس:  .34

آالف مستوطن في البؤر  3مليون دوالر سنويا لحراسة  21خصص االحتالل  :الغد –الناصرة 
االستيطانية في قلب األحياء الفلسطينية الضخمة. وقالت صحيفة "هيرتس"، إن اللجنة المالية 
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ي البؤر البرلمانية، صادقت األسبوع الماضي على زيادة ميزانية حراسة عصابات المستوطنين ف
 .%24االستيطانية بنسبة 

 24/11/2114، الغد، عّمان
 
 استمرار تراجع معدالت النمو في االقتصاد اإلسرائيليبنك "إسرائيل المركزي":  .35

قال بنك "إسرائيل المركزي"، األحد، إن األرقام التي سجلها االقتصاد : األناضول –القدس المحتلة 
ر الماضي تشير إلى أنه ما زال يعاني حالة من التراجع في اإلسرائيلي في شهر تشرين األول/ أكتوب

 معدالت النمو، المستمرة على مدار الشهور الستة الماضية، أي منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي . 
وأضاف بيان صادر عن البنك أن "التراجع في القطاعات االقتصادية كافة في إسرائيل خالل الشهر 

ولم يورد بيان البنك نسب االنخفاض في  ة الجرف الصامد".الماضي، يرجع إلى تبعات عملي
 الواردات أو الصادرات اإلسرائيلية.

، ما يعني أن 0.1وقال "بنك إسرائيل" إن "معدل النمو االقتصادي خالل شهر أكتوبر الماضي بلغ 
لى غزة معدالت النمو مازالت بطيئة"، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى "العملية العسكرية ع

 من جهة، وتراجع الصادرات اإلسرائيلية خالل الشهور التسعة األولى من العام الجاري".
وأضاف البنك أن "واردات إسرائيل من المواد الخام انخفضت خالل الشهر الماضي، كما سجلت 
واردات البالد من الخدمات التكنولوجية تراجعا أيضا، فيما انخفضت صادرات إسرائيل من الغاز 

وأظهرت بيانات وأرقام صادرة عن مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي األسبوع الماضي،  لطبيعي".ا
على أساس سنوي،  0.4أن نمو االقتصاد اإلسرائيلي، خالل الربع الثالث من العام الجاري، بلغ نحو 

 .2013في الربع الثالث من عام  2.2مقابل 

 24/11/2114، "21موقع "عربي 
 
 الدولية تخفض مستوى االئتمان السيادي لدولة االحتاللشركة "فيتش"  .36

"، تخفيض تصنيف االئتمان Fitchقررت شركة تصنيف االئتمان الدولي " ة: الحيا -القدس المحتلة 
 اإلسرائيلي من ايجابي لمستقر بسبب تداعيات العدوان األخير على قطاع غزة.

قررت تخفيض تصنيف االئتمان اإلسرائيلي من ": "إنها Fitchوقالت شركة تصنيف االئتمان الدولي "
ايجابي لمستقر بسبب تداعيات العدوان األخير على قطاع غزة والنفقات المالية الكبيرة التي ضخت 

 بها "إسرائيل" لمؤسستها األمنية واقتصادها في أعقاب ذلك.
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لتصنيف فيها على ومع ذلك، فقد أبقت الشركة تصنيف الديون بالعملة المحلية إلى مستقرة وأبقت ا
 .A الدرجة

 24/11/2114، الحياة، لندن
 
 .. األول بعد التهدئةاستشهاد شاب برصاص االحتالل شرق جباليا .37

عامًا( برصاص الجيش اإلسرائيلي  32استشهد الشاب فضل محمد حالوة ) خليل الشيخ، وكاالت:
 قرب مقبرة الشهداء شرق بلدة جباليا، أمس.

مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت الهيا، وهو يعاني من حالة ونقل الشهيد "حالوة" إلى 
 نزيف، إال أن المصادر الطبية أعلنت استشهاده فور وصوله إلى المستشفى.

وقال شهود عيان، إن الشهيد "حالوة" كان يمارس هوايته بصيد العصافير في المنطقة القريبة من 
 ى إلى استشهاده.السياج الحدودي، عندما تعرض إلطالق نار أد

عامًا( استشهد  32وقال الطبيب اشرف القدرة لوكالة فرانس برس، إن "المزارع فضل محمد حالوة )
إثر إصابته برصاصة بالظهر خرجت من البطن اطلقها جنود االحتالل من برج مراقبة عسكري قرب 

 الحدود شرق جباليا".
اقتربا من السياج وتجاهال دعوة الجيش لهما من جهته، قال الجيش اإلسرائيلي ان فلسطينيين اثنين 

 بالتوقف، ما دفع الجنود إلى إطالق عيارات تحذيرية في الهواء.
وقالت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس، "عندما لم يستجيبا، تم اطالق النار على أطرافهما 

 السفلية ووقعت إصابة واحدة".
24/11/2114األيام، رام هللا،   

 
 بانفجار لغم من مخلفات االحتالل في األغوار لسطينيفاستشهاد  .38

عامًا من  44استشهد أمس المواطن أحمد عبد الرحمن أحمد صوافطة  :عاطف أبو الرب - طوباس
بردلة، اثر انفجار جسم من مخلفات االحتالل في منطقة تعرف باسم مراح الطيار في مراعي بردلة. 

، ويعمل المواطن صوافطة راعي أغنام وكان وحيدًا مع والمواطن صوافطة متزوج وأب لخمسة أطفال
قطيع أغنامه في هذه المنطقة ساعة االنفجار. وذكرت مصادر أن المواطن صوافطة أصيب بشكل 
خطير في منطقة الصدر والوجه وتم نقله إلى حاجز بردلة على الخط األخضر، ومن ثم نقل إلى 

 نظرا لخطورة حالته.احدى المستشفيات اإلسرائيلية بواسطة مروحية 
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وأشار رئيس مجلس قروي بردلة محمود صوافطة إلى أن المواطن صوافطة أصيب في مكان قريب 
من القرية، حيث حول االحتالل المراعي المحيطة بالقرية إلى مناطق تدريبات عسكرية، ما يعرض 

كان من هذه حياة المواطنين للخطر. وطالب صوافطة المؤسسات اإلنسانية بالعمل لحماية الس
 .األخطار

24/11/2114الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 الحراك الشعبي في القدستصدر تقدير موقف حول مؤسسة القدس الدولية  .39

تشهد القدس منذ مقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير على يد مستوطنين في  :ملخص
قدس المحتلة المست في بعض حراًكا شعبًيا يعيد إلى األذهان نماذج متكررة شهدتها ال 2/1/2014

األحيان حد االنتفاضة اعتراًضا على سياسات االحتالل الساعية إلى تهويد القدس على المستوى 
 الثقافي والديني والديموغرافي.

ولكن الحراك المقدسي كان يفقد القدرة على االستمرار نتيجة غياب الحاضنة الفلسطينية والعربية من 
ل على الحراك لقمعه وامتصاصه للحد من انعكاساته على االقتصاد جهة وبفعل انقضاض االحتال

 واألمن اإلسرائيليين من جهة أخرى.
وتتصارع مجموعة من العوامل على الساحتين الفلسطينية/المقدسية واإلسرائيلية لتدفع نحو مزيد من 

 تعاطي معه.مقاربة هذا الحراك وتأطير البوقت تشهد الساحتان انقساما بالحراك أو لتثبطه، 
وفي ظل ذلك يمكن الحديث عن سيناريوهات ثالثة محتملة: استمرار الحراك ضمن الوتيرة ذاتها عبر 
مبادرات فردية تتفاعل مع تصعيد االحتالل ممارساته وأعماله القمعية، أو تصاعد الحراك إلى هبة 

األمور إلى ما كانت عليه  شاملة تتوسع وتتمّدد إلى الضفة الغربية، والسيناريو الثالث يتمثل بعودة
 قبل قتل الطفل المقدسي محمد أبو خضير وتمدد رقعة المواجهات مع االحتالل.

22/11/2114، بيروت –مؤسسة القدس الدولية   
 

 مستوطنون يضرمون النار ويخطون شعارات في منزل قرب رام هللا .41
فالح قرب رام هللا، الليلة قبل أ.ف.ب: أضرم مستوطنون النار في منزل في قرية خربة أبو  -رام هللا 

 الماضية، وخطوا شعارات بالعبرية قرب المكان.
وقال موسى أبو مرة رئيس مجلس القرية لوكالة فرانس برس، "جاء المستوطنون في الساعة الرابعة 

ووجدت  فجرًا وقاموا بإلقاء زجاجات حارقة على منزل في القرية"، مشيرًا إلى أن المنزل احترق جزئيًا.
 تابات باللغة العبرية على جدران المنزل منها "الموت للعرب".ك
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من جهتها، قالت لوبا سمري المتحدثة باسم الشرطة اإلسرائيلية إن الشرطة أرسلت محققين من وحدة 
وتابعت، "سبب الحريق ضررًا كبيرًا في الطابق األرضي في المنزل  الجرائم القومية الى الموقع.

 المؤلف من طابقين".
24/11/2114يام، رام هللا، األ  

 
 "إسرائيل"عمال فلسطينيون يبيتون داخل القبور في االحتالل:  .40

وديع عواودة: أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أمس أنها ضبطت عماال فلسطينيين يعملون في  -الناصرة 
دينة إسرائيل دون تصاريح يبيتون بعد انتهاء أعمالهم في قبور اسمنتية داخل مقبرة يهودية في م

هرتزليا شمال تل أبيب. ويجري الحديث عن قبور تم بناؤها داخل المقبرة وهي فارغة اليوم ريثما يتم 
بيعها. واعتقلت الشرطة فيها سبعة من العمال تتراوح أعمارهم بين العشرين والثالثين عاما يقومون 

 بأنفسهم ببناء هذه األضرحة في إطار عملهم لدى شركة إسرائيلية.
شرطة اإلسرائيلية قد كثفت دورياتها ومداهماتها في الداخل بحثا عن عمال فلسطينيين من وكانت ال

دون تصاريح. وفي هرتزليا ضبطت الشرطة العمال الفلسطينيين في ساعات مبكرة من الصباح وهم 
 نيام داخل الحجيرات االسمنتية يلتحفون غطاء بسيطا يكاد ال يقيهم برد الليالي القارس. وقبل أيام

من العمال الفلسطينيين الذين يعملون فيها دون تراخيص  110أعلنت شرطة تل أبيب عن ضبطها 
 دخول.

24/11/2114القدس العربي، لندن،   
 
 يعتقدون أن مظاهر العنصرية زادت في "إسرائيل" 48من فلسطينيي  %86استطالع:  .42

الفلسطينية المحتلة عام  الناصرة: أظهرت معطيات استطالع للرأي العام الفلسطيني في األراضي
اتفقوا أن الحرب األخيرة على غزة زادت من التوتر بين العرب   48  من فلسطينيي %86، أن 48

منهم إلى ازدياد مظاهر العنصرية ضد العرب أثناء الحرب.   %86واليهود في الداخل، كما أشار 
ة ولم تتدخل فيها، وبين من المشاركين أن الحكومة اإلسرائيلية أهملت هذه الظاهر  %60وصرح 

 أن الحكومة زادت من وتيرة هذه الظواهر.  23%
المركز العربي  -وجاء في االستطالع الذي أجرته "وحدة االستطالع العام" في مدى الكرمل 

للدراسات االجتماعية التطبيقية في الداخل، أن نسب قليلة إلى حد ما، قّيمت مساهمة األحزاب 
( كانت جيدة أو ممتازة، فيما %28لنشاطات االحتجاجية ضد الحرب )والحركات السياسية في ا

 من المستطلعين إلى أن مساهمة الجمهور العربي عامة كانت جيدة أو ممتازة. %40أشار 
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أن  %1أن "حماس" هي التي انتصرت في الحرب األخيرة، ويعتقد  %36وحول نتائج الحرب صرح 
 أنه ال يوجد أي منتصر. %44إسرائيل هي التي انتصرت، فيما يعتقد 

أن إسرائيل لن تتردد في مواجهة "حماس"  %46وحول احتماالت المواجهة في المستقبل، يرى 
أن "حماس" والمقاومة لن تتردد في مواجهة  %12والمقاومة عسكريا مرة أخرى ومن جهة ثانية يرى 

 إسرائيل في المستقبل.
يهم بصراحة أمام المجتمع اإلسرائيلي بخصوص وحول قدرة العرب في الداخل على التعبير عن رأ

من المستطلعين عن رأيهم بوجود قدرة قليلة أو معدومة،  %46موقفهم من الحرب على غزة، عّبر 
من صرحوا أن باستطاعة العرب في إسرائيل التعبير عن رأيهم بصراحة أمام المجتمع  %42مقابل 

 ة متوسطة إلى عالية.اإلسرائيلي بخصوص موقفهم من الحرب على غزة بدرج
23/11/2114قدس برس،   

 
 تقرير: جهاز قضائي مدني للمستوطنين وآخر عسكري للفلسطينيين  .43

، عن تمييز منهجي 48كشف تقرير أصدرته جمعية حقوق المواطن باراضي العام  :وفا –الناصرة 
مجاالت ال عالقة وممأسس بين الفلسطينيين والمستوطنين في كافة نواحي الحياة، ويتعدى األمر إلى 

 لها باألمن.
جهازان قضائّيان؛ منظومة القوانين  -وأشار التقرير، الذي جاء تحت عنوان: "نظام حكم واحد

اإلسرائيلية في الضفة"، إلى وجود جهاز قضائي مدني للمستوطنين، وجهاز عسكري للفلسطينيين، 
لية خلق وتنمية نظام ، وعم1661مستعرضا ميزات الجهاز القضائي في األرض المحتلة عام 

 قضائي رسمي وُممأسس لجهازي قضاء وقانون منفصلين، على أسس إثنية قومية.
ويسّرد التقرير كيف تم عبر عملية تدريجية امتدت على أربعة عقود، فرض سريان الجهاز القضائي 

عات االسرائيلي على المستوطنين في الضفة، ما أدى إلى نشوء تمييز منهجّي، مبلور في التشري
وقرارات المحاكم، وصاحب تأثير على حياة السكان الفلسطينّيين في الضفة، الخاضعين لجهاز 

 . 1661قضائي عسكري مجحف منذ عام 
وتتمثل الخطورة الخاصة الواردة في المسح الذي يجريه هذا التقرير، بأّن الحديث ال يجري عن تمييز 

بل عن جهاز يبلور التمييز الُممأسس بواسطة عينّي أو تقنّي، أو عن قرارات خصوصّية عينّية، 
 التشريعات ومؤّسسات الحكم، ويؤثر بشكل مباشر وحتمي على الفلسطينيين في كافة مجاالت الحياة.
سقاطاتها  وفيما يتعلق بالقانون الجنائّي، يظهر التقرير الفروقات الجلية بين الجهازين القضائيين وا 

ّية المشتبه به أو المتهم هي التي تقّرر ماهية القانون الذي الجسيمة على الحقوق األساسّية، فهو 
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يسري عليه، ومن يملك صالحية البّت قضائيا بمسألته، فالمواطن لفلسطيني الذي يرتكب مخالفة 
سُيحاكم دائًما وفق التشريع األمني أمام إحدى المحاكم العسكرية، أّما المستوطنون في الضفة، الذين 

بدئية محاكمتهم وفق التشريعات العسكرّية، فإنهم يحاكمون على أرض الواقع يمكن من الناحية الم
 أمام المحاكم في إسرائيل فقط.

وأشار التقرير إلى أن التمييز في القانون الجنائي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في الضفة يكتسب 
فلسطيني، متهمين بارتكاب خطورة خاصة، فعند الحديث عن القاصرين، فإذا أخذنا ولدْين إسرائيلي و 

المخالفة ذاتها، مثل رشق الحجارة، فإنهما سيحظيان بتعامل مختلف جوهري من طرف جهازين 
قضائيين منفصلين. فالولد اإلسرائيلي سيتمتع بدفاعات وحقوق واسعة مكفولة للقاصرين في القانون 

في المقابل، سيحظى الولد اإلسرائيلي، الذي يشّدد بشكل خاص على الحفاظ على سالمة القاصر، و 
الفلسطيني بدفاعات وحقوق مقلصة، ال تكفي لضمان سالمته الجسدية والنفسانّية، وال تعبر عن 

 احتياجاته الخاصة كقاصر بما يكفي.
24/11/2114الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 الخفش: االحتالل يستخدم أسرى "وفاء األحرار" المعاد اعتقالهم كرهائن .44

أفاد مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق االنسان فؤاد الخفش أن االحتالل يهدف من  رام هللا:
استمراراه باعتقال عشرات من محرري صفقة "وفاء األحرار" الستخدامهم كرهائن وأداة للضغط على 

 المقاومة في صفقة تبادل مستقبلية أو ما شابه.
حتالل الحكم المؤبد ألسيرين أعيد اعتقالهم من جاء تصريح الخفش ذلك خالل تعقيبه على إعادة اال

أشرف الواوي من بلعا طولكرم، وحمزة أبو عرقوب  ، وهما األسير2011محرري صفقة التبادل عام 
 من جماعين نابلس.

وبين الخفش أن إعادة اعتقال محرري صفقة وفاء األحرار قد تم بأمر سياسي بحت من االحتالل، 
 واضحة توجه لهم داخل محاكم االحتالل العسكرية. وال يوجد هناك تهم حقيقية

23/11/2114قدس برس،   
 
 الخليل: إصابات خالل مواجهات احتجاجا  على إغالق حاجز "شارع الشهداء" .45

"األيام": أصيب، أمس، عدد من المواطنين وطلبة مدرسة قرطبة وسط مدينة الخليل،  –الخليل 
حتالل قنابل الغاز المسيل للدموع واألعيرة المعدنية بجروح وحاالت اختناق، جراء إطالق قوات اال
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خالل مواجهات وقعت بعد منعهم من اجتياز حاجز التفتيش اإللكتروني الذي تقيمه على مدخل 
 شارع الشهداء وسط المدينة.

وكانت المواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل عند الحاجز المقام على مدخل شارع الشهداء، 
ستبقت بتجمع احتجاجي من قبل عدد من أهالي حي تل الرميدة وطلبة مدرسة قرطبة، صباح أمس، ا

للمطالبة بتمكينهم من تجاوز الحاجز، غير أن قوات االحتالل استخدمت القنابل الصوتية والمسيلة 
للدموع لتفريقه؛ ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق وتسبب في حدوث 

صيب خاللها المصور الصحافي عبد الحفيظ الهشلمون بعيار معدني في إحدى المواجهات، حيث أ
 قدميه.

24/11/2114األيام، رام هللا،   
 
 في لبنان الجمعية الفلسطينية لخريجي روسيا تعقد مؤتمرها التأسيسي .46

سي نظمت الجمعية الفلسطينية لخريجي روسيا االتحادية واالتحاد السوفياتي في لبنان، المؤتمر التأسي
األول للجمعية، برعاية سفارة دولة فلسطين، وحضور سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، 

 سفير روسيا في لبنان الكسندر زاسبيكين، وفاعليات، وذلك في مقر السفارة.
في الوقت الذي يقوم به العدو الصهيوني بمحاوالت لتفتيت ساحتنا الفلسطينية والعمل  وقال دبور:
، تبادرون بجمع الصف الفلسطيني والوحدة الفلسطينية، مشيرا الى ان المؤامرة كبيرة على تشتيتنا

 والتحديات كبيرة وشعبنا يواجه في الصف االمامي بصموده العالي هذه المؤامرة.
وألقى اسماعيل ابو خروب كلمة الجمعية الفلسطينية لخريجي روسيا االتحادية واالتحاد السوفياتي في 

اننا بهذه الخطوة، نكون قد بدأنا بتصحيح خلل استمر لعشرات السنين بغياب هذا " لبنان، معتبرا
االطار الذي يجمع الخريجين حيث لتشكل جمعية تحضن الخريجين وترعى مصالحهم اهمية كبيرة 

 ."من النواحي االكاديمية واالجتماعية
 واالتحاد السوفياتي. واختتم المؤتمر بانتخاب لجان فرعية للخريجين الفلسطينيين من روسيا

24/11/2114المستقبل، بيروت،   
 
 "داعش"باالنضمام إلى  48فلسطينيي الـمن  ا  تل أبيب تتهم مواطن .47

)د ب أ(: وجهت إسرائيل للمرة األولى مساء األحد االتهام لمواطن عربي باالنضمام إلى  -تل أبيب
 .تنظيم الدولة اإلسالمية )المعروف اعالميا بداعش(
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بموجب القانون ” منظمة محظورة“وزير الدفاع موشيه يعلون كان قد اعلن أن داعش ويذكر أن 
اإلسرائيلي في أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي يسمح للسلطات بالعمل ضد التجنيد وجمع األموال 

 وغيرها من األنشطة التي تتبع التنظيم على االراضي االسرائيلية وضد اإلسرائيليين.
 1662لشرطة ميكي روزنفيلد إنه تم اعتقال حمزة مجامسة، المولود في عام وقال المتحدث باسم ا

 بقرية عربية بشمال اسرائيل، الشهر الماضي في مطار بن جوريون الدولي لدى عودته من سورية.
وفي محكمة الناصرة الجزئية ، وجهت لمجامسة تهمة عضوية منظمة محظورة واالتصال بعميل 

 يمة.أجنبي والتيمر الرتكاب جر 
24/11/2114القدس العربي، لندن،   

 
 اإلسرائيليين لطمأنة  السيسي: مستعدون إلرسال قوات عسكرية إلى داخل الدولة الفلسطينية .48

، قال إن السيسيالفتاح  عبد المصري الرئيسأن  24/11/2114المصري اليوم، القاهرة، نشرت 
ية المنشودة، لمساعدتها على وقت الحق إلى الدولة الفلسطين فيمصر مستعدة إلرسال قوات 

 االستقرار، باالتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
نحن مستعدون "اإليطالية:  "كورييرى ديال سيرا"حوار أجرته معه صحيفة  في السيسيوأضاف 

إلرسال قوات عسكرية إلى داخل الدولة الفلسطينية، وسنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن اإلسرائيليين 
ورنا الضامن ليس لابد بالتأكيد، ولكن للوقت الالزم إلعادة الثقة، ويجب أن تكون هناك دولة بشأن د

 ."فلسطينية أوال إلرسال قوات إليها
إعادة الثقة تحتاج إلى الوقت، ألم يحدث هذا مع إسرائيل بعدما أبرمنا معاهدة السالم، وقد "وتابع: 

محمود عباس حول  الفلسطينيامين نتنياهو والرئيس بني اإلسرائيليتحدثت مطوال مع رئيس الوزراء 
 اقتراح إرسال قوات.

أحد "سيناء، قال إن تنظيم الدولة اإلسالمية هو  فييتصاعد  الذيوحول إرهاب الحركات اإلسالمية 
هذا  فيلقائه مع بابا الفاتيكان  في، موضحا أنه سيتحدث "بعدة وجوه"، إلرهاب "وجوه عملة واحدة
 ."يما يتعلق بأمن األقليات الدينية وعلى رأسها المسيحيةالشأن، خاصة ف

بِاسم الرئاسة، أن حديث الرئيس لصحيفة  الرسميومن جهته أوضح السفير عالء يوسف، المتحدث 
ضمانات توفير  فيبشأن استعداد مصر وعدد من الدول العربية للمساهمة  "كورييرى دى السيرا"

على  اإلسرائيليسياق طرح أفكار مشجعة للجانب  فية، جاء الظروف المناسبة لقيام دولة فلسطيني
عقبات أمام قيام الدولة  أيُقُدمًا نحو تسوية القضية الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين، وتجاوز  المضي

 الفلسطينية.
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، مدير مركز الجمهورية االستراتيجيالوقت نفسه، قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير  في
حديثه، بأن تكون فلسطين موحــدة على أرض  فين الرئيس يقصد إ، "المصرى اليوم"لـ للدراســــات.

الواقع وليس نظريًا كما هو الحال اآلن، مشيرًا إلى أن قطاع غزة منفصل فعليًا عن سلطة رام هللا 
 رغم وجود حكومة وحدة، تعد كالمًا على الورق فقط.

ذكر في ن األناضول من روما أن السيسي نقال ع 24/11/2114القدس العربي، لندن، وذكرت 
سرائيل في  حواره بالدور الذي لعبته مصر في وقف إطالق النار األخير بين الفصائل الفلسطينية وا 

 حربها األخيرة على غزة.
ضرورة تجنب الدخول في "وبشأن التصعيد اإلسرائيلي األخير في مدينة القدس، شدد السيسي على 

 لعنصر المطلوب العمل عليه بهذا الشأن غير متوفر معظم األوقات.، مبينًا أن ا"حرب دينية
وأضاف هناك حاجة لضمانات ألمن إسرائيل وحاجة في الوقت ذاته لمنح الفلسطينيين أمال بإقامة 

 الدولة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة تعزيز الثقة بين الطرفين من أجل إقامة الدولة الفلسطينية.
، كما دعا الفلسطينيين، في "عدم المخاطرة بأمنهم"السيسي اإلسرائيليين إلى  وفي هذا اإلطار دعا

 ."عدم القيام بأي تحركات ضارة ومتهورة"هذه المرحلة إلى 
 
 إطالق نار تجاه دورية إسرائيلية على الحدود المصرية .49

لين قالت مصادر في جيش االحتالل اإلسرائيلي، األحد، إن مجهو : األناضول –القدس المحتلة 
 أطلقوا أعيرة نارية تجاه دورية عسكرية على الحدود المصرية.

ونقلت القناة السابعة اإلسرائيلية، عن المصادر، قولهم، إن "قوة من الجيش تعرضت إلطالق نار 
  على الحدود المصرية، دون وقوع إصابات أو أضرار".

لتحقيق في خلفية إطالق النار، وأضافت القناة أن قوة كبيرة من الجيش، بدأت بتمشيط المنطقة، وا
 مرجحة أن يكون إطالق النار مصدره مهربون ينشطون في المنطقة.

 24/11/2114، 21موقع عربي 
 
 ألف دينار 11مساعدات لغزة بقيمة  "الخيرية الهاشمية"تسلم  "النقابات المهنية" .51

دة من المالبس الشتوية سلمت النقابات المهنية، للهيئة الخيرية الهاشمية دفعة جدي :بترا –عمان 
وكانت النقابات المهنية قد قدمت قبل نحو شهر  دينار. ألف 40الفقراء في قطاع غزة بقيمة  لاطفال
 دينار. ألف 100بلغت قيمتها  لاطفالمن المساعدات التي اشتملت على مالبس  األولىالدفعة 

24/11/2114، الرأي، عّمان  
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 حرير الفلسطينية"حزب هللا يلتقي وفدا  من "منظمة الت .50
حمود وفدًا قياديًا من "منظمة  عطا هللااستقبل معاون مسؤول الملف الفلسطيني في "حزب هللا" الشيخ 

التحرير الفلسطينية" برئاسة قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، 
 في حضور مسؤول ملف مخيمات الجنوب في الحزب أبو وائل زلزلي.

وبحث المجتمعون في آخر المستجدات الفلسطينية في الداخل والشتات، ودانوا "الممارسات التعسفية 
الصهيونية ضّد أبناء القدس واالنتهاكات األخيرة للمسجد األقصى والمقدسات"، وأشادوا بـ"انتفاضة 

ي ودولي"، الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية التي تشهد حراكًا شعبيًا وسط صمت عرب
 مؤكدين "حق الشعب الفلسطيني بكل أشكالها".

وأكد أبو عرب، باسم المنظمة، "تعزيز التواصل مع حزب هللا"، منوهًا بـ"دوره الريادي في نصرة 
 القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

24/11/2114، السفير، بيروت  
 
 على الفتن بهية الحريري: وعي اللبنانيين والفلسطينيين يقطع الطريق .52

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا من اللجان الشعبية لفصائل منظمة التحرير : صيدا
ومنسق  ،«عبد الرحمن أبو صالح»الفلسطينية في منطقة صيدا ومخيماتها بحضور أمين السر 

 استقالليد الملف االجتماعي للمخيمات من قبل الحريري وليد صفدية، حيث قدم الوفد التهنئة بع
لبنان، متمنيا الخروج من الشغور الرئاسي، وثّمن دعم النائب الحريري لقضية الشعب الفلسطيني 

واالجتماعية وتحسسها باحتياجات الالجئين في المخيمات وسعيها الدائم للتخفيف  اإلنسانيةوحقوقه 
 والمعيشية. اإلنسانية أوضاعهممن وطأة 

لجان الشعبية لمنظمة التحرير على صعيد متابعة وحمل القضايا وأثنت الحريري على ما تقوم به ال
 الحياتية واالجتماعية للشعب الفلسطيني في منطقة صيدا والمخيمات.

الوضع العام في لبنان دقيق ويتخذ في بعض األحيان منحى الخطورة لكن الوعي  أنورأت الحريري 
 أنواعفي المخيمات يقطع الطريق على كل الموجود عند الشعب اللبناني وعند األخوة الفلسطينيين 

متابعة وصيانة دائمة من خالل التواصل  إلىتثبيت االستقرار يحتاج  إن»الفتن، وقالت:  وأشكال
 «.نجتاز هذه المرحلة الصعبة بأقل ضرر أنوبالتعاون معا وبالوعي نستطيع 

طالما بقي الشعب الفلسطيني الحريري قدسية القضية الفلسطينية معتبرة انه ال وجود لعدالة  وأكدت
 اإلنسانية.محروما حقه في وطنه ودولته وعودة الجئيه وحقوقه 
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 26وتوقفت الحريري عند قرب حلول مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 
كامل من األنشطة التربوية والثقافية والفنية بهذه  أسبوععن تخصيص  فأعلنتتشرين الثاني الجاري، 

شراكالمناسبة  حول القضية الفلسطينية والمراحل التي  وأبحاثطالب المدارس في القيام بأنشطة  وا 
العالمي وصوال  اإلنسانيمرت بها وحضور هذه القضية في المحافل الدولية وتأثيرها في الرأي العام 

 بدء انتزاع اعتراف العالم بها لتبقى قضية حق حية وراسخة في نفوس األجيال. إلى
24/11/2114، لمستقبل، بيروتا  

 
 الفلسطينية مع وفد اللجان الشعبية أوضاع المخيمات يستعرضمستشار الحريري لشؤون الشمال  .53

استقبل مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة في مكتبه طرابلس : طرابلس
فلسطينية الذي عرض للواقع الذي وفدا مشتركا من تحالف الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية ال

 للفلسطينيين المقيمين. واإلنسانيةترزح تحته المخيمات، وأهمية العمل على تأمين الحقوق المدنية 
بداية أثنى أمين سر اللجان الشعبية في الشمال أحمد غنومي على العالقة اإليجابية بين الشعبين 

زيارة  إلىفي منطقة الشمال، داعيا كبارة  اللبناني والفلسطيني، واستعرض أوضاع الفلسطينيين
 8بعد مرور  %30مخيمات الشمال حيث ما زال مخيم نهر البارد مدمرا، ولم يتم إعمار سوى 

سنوات، في حين أن المخيم الجديد لم يتم التعويض على سكانه ويعاني من بنى تحتية مهترئة، كما 
 ومعيشية صعبة. واقتصادية اجتماعية السكاني وسط ظروف االكتظاظيعاني مخيم البداوي من 

واشتدت المحن. متمنيا االنتهاء من  األيامورد كباره مؤكدا االلتزام بالقضية المركزية مهما طالت 
وحدة الصف الفلسطيني وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي  إلىاالنقسامات الحاصلة والعودة 

 العربي.يمر بها الوطن 
ت ونمر بأوضاع ليست سهلة، ومنها المعيشية واالقتصادية، بل تكاد لدينا أزما أنصحيح »وقال: 

، سيما بعد عملية النضوج أيضاتكون المأساة مشتركة، ولكن طالما لبنان بخير، الفلسطيني بخير 
جانب  إلى، مستذكرا الوقوف الدائم «التي ظهرت لدى غالبية القوى بضرورة التفاهم على واقع العيش

بنهر البارد، والدور الذي لعبه الرئيس فؤاد السنيورة  اإلنسانيةخاصة في أزمته الشعب الفلسطيني، و 
عملنا في كل »مخيم نهر البارد. وقال:  إعمارإلعادة  األموالوسعيه مع الهيئات المانحة لتأمين 

والمعيشي  اإلنسانيولن ندخر جهدا لتحسين الواقع  األمورالفترات السابقة، ونجحنا في كثير من 
 ».ظار العودة، والعمل مستمر ولن يتوقف بانت

24/11/2114، المستقبل، بيروت  
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 في القاهرة السبت القادم لجنة المبادرة العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية .54
أكد نائب األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن القاهرة ستستضيف : وام – القاهرة

جنة مبادرة السالم العربية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت المقبل اجتماعًا لل
وبرئاسة نائب رئيس وزراء وزير خارجية الكويت يعقبها اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب لبحث 

ومناقشة القرار العربي والمتعلق بتحرك القيادة الفلسطينية لطلب عضوية الفلسطينية، تطورات القضية 
. وقال بن حلي، إن استمرار الممارسات اإلسرائيلية بمدينة القدس واألراضي الفلسطينية األمم المتحدة

 يدفع المنطقة لالنفجار ونحو الهاوية، ويهدد الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق االستقرار واألمن.
د وقال بن حلي، إنه سيتم بحث التطورات األخيرة التي تشهدها الضفة الغربية والقدس والجهو 

المبذولة على المستوى العربي واإلسالمي والدولي لوقف االعتداءات اإلسرائيلية، ولغالة المتطرفين 
 اإلسرائيليين.

 24/11/2114البيان، دبي، 
 
 "قائمة اإلمارات لإلرهابـ"مركز أبحاث إسرائيلي يحتفي ب .55

السياسيين لرئيس  المستشارينامتدح مركز أبحاث يديره دوري غولد، كبير : صالح النعامي -غزة 
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائمة "التنظيمات اإلرهابية" التي أعلنتها دولة اإلمارات العربية؛ 

 منتقدًا كيفية تعاطي الغرب معها.
نشرت مساء األحد، -المجتمع والدولة" في ورقة بحثية صدرت عنه،  لدارساتوأثنى "مركز يروشاليم 

على حرص اإلمارات تضمين القائمة التنظيمات التي تمثل "اإلسالم  بشكل خاص -على موقعه
 السني"، السيما جماعة "اإلخوان المسلمين"، وجمعيات إسالمية في أوروبا.

سرائيل، أشار الدبلوماسي تسفي مزال معد الورقة، إلى أن  وإلبراز التقاء المصالح بين "اإلمارات" وا 
دير "ماكنة الكراهية والتحريض على إسرائيل واليهود في جماعة "اإلخوان المسلمين" هي التي ت

العالم"، عالوة على دورها في التخطيط لالعتداءات على اليهود، قبل اإلعالن عن الكيان الصهيوني 
ومما استوقف مزال، الذي شغل في الماضي منصب سفير إسرائيل في القاهرة، حقيقة أن  وبعد ذلك.

المؤسسات اإلسالمية التي تعمل في أوروبا، التي تعدها "إرهابية" قائمة اإلمارات حرصت على ذكر 
وأشار مزال إلى أن المعيار الرئيسي الذي وجه حكومة اإلمارات عند إصدار القائمة، هو  باالسم.

"اعتبار كل تنظيم أو مؤسسة لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بجماعة اإلخوان المسلمين تنظيمًا 
 إرهابيًا".

 24/11/2114، 21بي موقع عر 
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  قريبة تبات "إسرائيل"و "الدولة اإلسالمية"محلل إسرائيلي: الحرب بين تنظيم  .56

سرائيل بات يومها قريبا.  قال المحلل اإلسرائيلي إيدي كوهين إن الحرب بين تنظيم الدولة اإلسالمية وا 
مية أبو بكر البغدادي ال وأضاف في مقاله بـ "إسرائيل اليوم"، األحد، إن أمير تنظيم الدولة اإلسال

يعترف بوجود دولة إسرائيل؛ ألنها موجودة على أراضي الخالفة اإلسالمية، ولهذا يجب محاربتها 
 بالنسبة له.

ودلّل الكاتب على خطر الدولة اإلسالمية الكبير على "إسرائيل" من خالل ثالث نقاط توصل إليها؛ 
لة، وخطاب أمير التنظيم أبو بكر البغدادي الذي تمثلت في عملية الكنيس األخيرة في القدس المحت

وأشار  أتى على ذكر اليهود، وصك الدولة اإلسالمية لعمالت عليها صورة النخيل والمسجد األقصى.
 كوهين إلى أّن منفذي عملية الكنيس تلقوا إلهامهم من تنظيم الدولة اإلسالمية. 

ديد"، ومشجعا على قتل اليهود. "من خالل وأضاف أن "داعش" يعد ُملهما لما أسماه "الجهاد الج
الدعاية البشعة التي نشرها التنظيم خالل أشهر كثيرة أثرت وشجعت الشباب الفلسطينيين على 

 محاربة اليهود".
وتطرق كوهين إلى خطاب البغدادي الذي أشار فيه إلى أن العملية العسكرية ضد الدولة اإلسالمية 

 يين حتى آخر جندي وحتى النصر. ستفشل وأن تنظيمه سيحارب الصليب
وأكد كوهين أن البغدادي لم يذكر كلمة إسرائيل في خطابه بل "اليهود"؛ ألّنه ال يعترف بوجود 

 إسرائيل، وهو يريد أن يزرع في قلب كل مسلم أن كل اليهود هم أعداء للمسلمين ويجب محاربتهم.
يرة، "ومؤخرا قام في عقد تحالف مع جبهة وحذر من نجاح تنظيم الدولة اإلسالمية باحتالل مناطق كث

ونوه إلى أّنه تم منح داعش  النصرة األمر الذي سيفتح الطريق الحتالل سوريا كلها" وفقا للكاتب. 
 وصف دولة قيد اإلنشاء، حسب حلم الزعيم البغدادي. 

 23/11/2114، 21موقع عربي 
 
 "ميراثنا في خطر".. صرخة بإسطنبول صداها بالقدس .57

الذي ُنظم في -دق مهرجان "ميراثنا في القدس في خطر" الخامس : إسطنبول-روكخليل مب
جرس إنذار لالنتهاكات التي يتعرض لها المسجد األقصى المبارك  -إسطنبول التركية اليوم األحد

 ومدينة القدس المحتلة بهدف تهويدهما وطمس هويتهما العربية واإلسالمية.
االحتالل من اعتداءاته واقتحاماته للمسجد األقصى، ويسمح ويأتي هذا المهرجان بينما ُيصعد 

 لمستوطنيه باالعتداء على الفلسطينيين وقتلهم وهدم منازلهم.
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آالف المواطنين األتراك وأبناء الجاليات  - الذي نظمته جمعية ميراثنا التركية-وشارك في المهرجان 
 العربية واإلسالمية في مدينة إسطنبول.

 23/11/2114دوحة، الجزيرة. نت، ال
 
 برلمانيون من أنحاء العالم يدعون إلقامة الدولة الفلسطينية .58

عبد الحميد صيام: متابعة ألنشطة األمم المتحدة في السنة الدولية للتضامن مع الشعب  - نيويورك
الفلسطيني اجتمع في مقر األمم المتحدة الجمعة أعضاء برلمانات من مختلف أنحاء العالم لمناقشة 

 ل السبل لدعم جهود السالم بين إسرائيل وفلسطين.أفض
وافتتحت الجلسة بكلمة من األمين العام لامم المتحدة، بان كي مون، تالها نيابة عنه مساعده 
للشؤون السياسية جنز تويبيرغ فراندزن، رحب فيها بدور البرلمانيين في إيجاد حل سلمي عادل 

لقانون الدولي بما في ذلك القانون اإلنساني وقوانين حقوق للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني يستند إلى 
إن األنشطة االستيطانية تقف حجر عثرة في جهودنا إلنجاز "اإلنسان. وقال األمين العام في كلمته 

حل الدولتين. فمن خالل تفاعلكم مع حكومات بالدكم تستطيعون أن تضمنوا احترام االلتزامات 
 ."الدولية

كال الجانبين إلى التحلي بالقيادة السياسية الشجاعة التخاذ إجراءات لمعالجة  ودعا األمين العام
الوضع المتوتر جدا في القدس، قائال إنه يجب على جميع األطراف تجنب استخدام الخطاب 

 االستفزازي الذي يشجع فقط العناصر المتطرفة.
قوي من جانب جميع أصحاب وناقش البرلمانيون الدور الذي يمكن أن يقوموا به لبناء التزام 

 المصلحة لضمان تنفيذ التعهدات الدولية للدول بشأن القضية الفلسطينية.
ونظمت اللقاء اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وأكد رئيس 

الفلسطيني يتعين اللجنة الممثل الدائم للسنغال، فودي سيك، أن التسوية السلمية للصراع اإلسرائيلي 
أن تستند إلى القانون الدولي وحقوق اإلنسان. وقد رسم القانون الدولي خارطة طريق لحل الصراع 

«. يجب أن تنتهي دورة التدمير ثم التعمير»لكن التقيد بالقانون الدولي وحقوق اإلنسان لم يتم. 
ءلة في مسألة االلتزام بقوانين على البرلمانيين أن يتأكدوا أن حكوماتهم تتقيد بمبدأ المسا»وأضاف 

 «.الحرب في حماية المدنيين
وأعرب مارتن شونغونغ، األمين العام التحاد البرلمانيين العالميين عن سروره لقبول فلسطين عضوا 
 كامل العضوية في االتحاد ألنه يوفر للبرلمانيين الفلسطينيين واإلسرائيليين منبرا مناسبا للحوار البناء.
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ي الجلسة نور الدين بوشكري أمين عام اتحاد البرلمانيين العرب وجدد دعم االتحاد غير كما تحدث ف
المشروط إلنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما ادان بوشكري باسم االتحاد 

كذلك  الممارسات اإلسرائيلية العنيفة في القدس ودعا إلى مثول كل مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.
تناول الكلمة ممثل عن اتحاد البرلمانات اآلسيوية باإلضافة إلى ممثلين عن كل من البرلمان 

 الباكستاني واألردني والمغربي والمكسيكي.
 24/11/2114القدس العربي، لندن، 

 
 بسحب جنسية مجندة أوكرانية اعترفت بالمشاركة في قتل أطفال فلسطينيين مطالب .59

س برس: طالبت منظمة "الدرع" العالمية في أوكرانيا وزارة الداخلية األوكرانية قد -كييف )أوكرانيا(  
والنيابة العامة بشكل رسمي التحقيق في الجرائم التي اعترفت بها المجندة اإلسرائيلية من أصل 
أوكراني "يلينا زاكوسيفا" والتي كشفت عنها في برنامج "كاشف الكذب" على قناة "اس تي بي" 

، بخصوص مشاركتها في عمليات قتل األطفال الفلسطينيين، واعترافها بازدواجية جنسيتها األوكرانية
 وهذا ما يخالف القانون والدستور األوكراني.

وقالت المنظمة الدولية الدفاعية الحقوقية "الدرع" برئاسة الدكتور صالح محمد ظاهر في بيان صحفي 
ا توجهت بطلب رسمي لتقييم الوضع القانوني (: "إنه23/11تلقت "قدس برس" نسخة عنه األحد )

 ألفعال ـ يلينا زاكوسيفا ـ وما يتمخض عن ذلك وفقا للقوانين األوكرانية".
 23/11/2114قدس برس، 

 
 حماس تؤّجل في الّلحظات األخيرة إسقاط حكومة الّتوافق .61

ة األخيرة، يعود في كان واضحًا أن تأّزم األوضاع في غّزة، بعد الحرب اإلسرائيليّ : عدنان أبو عامر
جزء كبير منه، إلى عدم البدء باإلعمار وبقاء المعابر مغلقة، وعدم تسوية قضّية الموّظفين، مّما دفع 

-16عن عقد جلسة للمجلس التشريعّي في  16/11بكتلة "حماس" البرلمانّية إلى اإلعالن في 
 ، للبحث في مستقبل حكومة الّتوافق.20/11
 

 حجب الثقة
، في بيان صحافّي، 18/11جئة، أعلن نائب رئيس المجلس التشريعّي أحمد بحر في وبصورة مفا

 تأجيل الجلسة المذكورة إلى موعد الحق لم يحّدد، استجابة لتدّخالت حميدة ومراعاة ألحداث القدس.
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وكشف قيادّي كبير في "حماس" لـ"المونيتور"، طالبًا عدم اإلعالن عن اسمه، أّن "كتلة حماس 
ّية كانت جاّدة حّتى الّلحظة األخيرة في عقد الجلسة التشريعّية، وفي إمكانّية أن تعلن عدم البرلمان

شرعّية الحكومة. وبالتّالي، دخولنا في مأزق جديد، يضاف إلى الميزق األخرى، مما جعلنا نتلّقى 
 اّتصاالت فلسطينّية وعربّية لرأب الصدع".
عدم تعطيله، ومن حّقهم الضغط على السلطة التنفيذّية وقال: "نتفّهم اعتبارات نّواب التشريعّي ب

لتفعيله، لكن خالفنا مع "فتح" سياسّي بامتياز، حّتى لو اّتخذ شكاًل قانونّيًا، فأنا أدرك األزمة 
المستعصية بسبب تلكؤ الحكومة، لكن ال يكون حّل األزمة باصطناع أكبر منها. لذلك، جاء تأجيل 

 الاّلعودة مع فتح والّرئيس". الجلسة لعدم وصولنا إلى خطّ 
من جهته، قال رئيس كتلة "الّتغيير واإلصالح" التّابعة لـ"حماس" محّمد الغول لـ"المونيتور": "إّن 
الحكومة لم تقم بواجباتها وتنّفذ مهامها، بل عملت على تكريس االنقسام بين غّزة والضّفة، وفّرقت 

ألوضاع الّراهنة، ولم يعد لها دور على األرض. كما بين الموّظفين، وتعاملت بحزبّية في معالجة ا
 أشهر". 4أّنها غير قانونّية، لعدم عرضها على المجلس التشريعّي ألخذ الثقة منذ تشكيلها قبل 

واّتهم عضو المكتب السياسي في "حماس" والّرئيس الّسابق لكتلتها البرلمانّية خليل الحية، في حديث 
اس و"فتح" بالّتعطيل المتعّمد للحكومة لمنعها من ممارسة أعمالها ، الّرئيس عبّ 13/11صحافّي في 

في غّزة، بحيث باتت حكومة ضعيفة مهددًا بسحب الثقة من الحكومة، عبر المجلس التشريعي، أو 
 تفاهمات فصائلية، إذا لم تخضع للمحاسبة.

ّن رئيس المكتب السياسّي في "حماس" خالد مشعل كان أقّل حّدة في انتقاد الحكومة، حين أعلن  وا 
أّن أداءها يشوبه البطء في تحّمل بعض الواجبات، وطالبها بتحّمل  6/11في حوار صحافّي في 

 المسؤولّية بصورة متكاملة ومتكافئة في الضّفة والقطاع.
ومن جهتها، أّكدت الّنائبة في التشريعّي عن "فتح" نجاة أبو بكر في حديث لـ"المونيتور" أّنها "غير 

عن أداء الحكومة لعدم البدء بإعمار غّزة، لكن انعقاد المجلس في غّزة يعتبر تكريسًا راضية 
 لالنقسام، فال يمكن أن يتم عقد جلسة للتشريعّي من دون موافقة الّرئيس عّباس".

، دعوات "حماس" إلى حّل 18/11ورفض المتحّدث باسم "فتح" أحمد عّساف في حديث إذاعّي في 
لقيام بمهامها، ألّنها تقوم بواجبها على أكمل وجه، مّتهمًا "حماس" بوضع الحكومة بدعوى عدم ا

 العراقيل أمامها من خالل إبقاء سيطرتها األمنّية على غّزة عبر مجموعاتها المسّلحة.
أن تشهد األّيام المقبلة  20/11وتوّقع وزير العمل الفلسطينّي مأمون أبو شهال في بيان أصدره في 

، ألّن كّل األطراف تتحّدث حالّيًا عن تمديد فترة عمل الحكومة نتيجة الحرب األخيرة، تعدياًل وزارّياً 
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والتغّيرات التي طرأت على الموقف الفلسطينّي والعربّي والدولّي تشير إلى إطالة عمر الحكومة 
 القائمة.

ه: إّن "خطوة وقال مسؤول كبير في مكتب الّرئيس عّباس لـ"المونيتور"، طالبًا عدم الكشف عن هوّيت
"حماس" المتوّقعة بسحب الثقة من الحكومة غير قانونّية، على اعتبار أّنها حكومة موّقتة، ولم تنل 
ّن "حماس" حين وّقعت اتّفاق المصالحة وتشكيل  أصاًل ثقة المجلس حتى يتّم سحبها منها. وا 

 عّي".الحكومة علمت جّيدًا أنه لم يتّم االتفاق على عرضها أمام المجلس التشري
 وسأل: "هل تحاول "حماس" إعادة صياغة اتّفاق المصالحة من طرف واحد؟".

 
 فتيل المواجهة

ّن جلسة المجلس التشريعّي التي دعت إليها "حماس" وتّم تأجيلها الحقًا، لم تكن ستقتصر على  وا 
المشهد  مستقبل الحكومة، وسحب الثقة منها، بل كانت ستتسّبب بتفجير قنبلة من العيار الثقيل في

الفلسطينّي، ألّنها كانت ستناقش مدى شرعّية الّرئيس عباس، كما علم "المونيتور" من بعض نواب 
 "حماس".

ولقد أعلن القيادّي في "حماس" ورئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس التشريعّي يحيى 
ّرحيل، ألّنه المشكلة موسى في حديث لـ"المونيتور" أّن "عّباس يعّطل المصالحة ويجب عليه ال

األساسّية للمشروع الوطنّي الفلسطينّي، فالتشريعّي معّطل بقرار منه. لذلك، لن يدعوه إلى االنعقاد، 
بعد أن خطف الحكومة، وأعطى أنموذجًا غير مسبوق لالستفراد في السلطة، وبات من الضرورات 

 ريقة توافقّية، بعد انتهاء واليته".الوطنّية أن يغيب عّباس عن الساحة السياسّية الفلسطينّية بط
وطالب وزير شؤون الاّلجئين الّسابق والّنائب في المجلس التشريعّي عن "حماس" عاطف عدوان في 

، بأن يقّدم رامي الحمد هللا رئيس الحكومة استقالته فوًرا، ألّنه عاجز عن 1/11تصريح مكتوب في 
عّباس، الذي يفّرق بين أبناء شعبه، بين ضفاوي  تحقيق أهداف الفلسطينّيين، ويبقي عمله في خدمة

 له كّل الحقوق، وغزواي يحرم من كّل شيء.
إلى إصدار بيان تعقيبّي قالت فيه إّن  11/11ودفعت هذه التطّورات بكتلة "فتح" البرلمانّية في 

ن أعضاء "حماس" في المجلس التشريعّي جزء من حال االنقسام، ويعملون على إطالة أمده، ضاربي
بعرض الحائط مسؤولّياتهم وواجباتهم كنّواب، مّتهمة "حماس" باالستمرار في ممارساتها االنقسامّية 

 ووضع العراقيل أمام الحكومة، ألّنها ال تريد إنهاء االنقسام، بل إدارته حتى إشعار آخر.
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فتيل مواجهة وأخيرًا، من الواضح أّن قيادة "حماس" السياسّية تدّخلت في اّللحظات األخيرة لنزع 
سياسّية كادت تعصف في الواقع الفلسطينّي، وكانت كفيلة بجعل المصالحة الهّشة خلف ظهورنا، 

 من دون توافر ضمانات بأن ينجح تدخلها في مّرات مقبلة، لو بقي التأّزم سّيد الموقف في غّزة.
21/11/2114المونيتور،   

 
 خالفات إسرائيلية منبعها الخوف من المستقبل .60

وسىحلمي م  
أخرجت العمليات األخيرة في القدس الحكومة اإلسرائيلية من مواجهة شديدة مع نفسها، حيث كانت 
مضطرة إما إلى تغيير االئتالف الذي تستند إليه أو الذهاب إلى االنتخابات. وتقريبًا سكتت المدافع 

سرائيل بيتنا وهناك مستق بل وحركة تسيبي ليفني. الحزبية وكفت عن التراشق باالتهامات بين الليكود وا 
غلب كل أصوات الخالفات الداخلية  48وللحظة بدا أن صوت االنتفاضة في القدس ومناطق 

اإلسرائيلية. ولكن الجميع يعرف أن الصراع مع الفلسطينيين والعرب يمكنه أن يوقف الخالف للحظة 
 ولكن ليس إلى وقت طويل.

عة كبيرة من الخالفات المتصلة بالوضعين الداخلي فالخالفات الداخلية اإلسرائيلية هي محصلة مجمو 
والخارجي رغم القول الشهير لهنري كيسنجر بشأن السياسة الخارجية اإلسرائيلية النابعة من خالفات 
داخلية. ومن الجائز أن الوضع بات أشد تعقيدًا مع اختالط المسائل راهنًا في ظل الخالف السياسي 

ا عدة بينها النووي اإليراني ومحاربة داعش وسبل حل المسألة مع اإلدارة األميركية حول قضاي
الفلسطينية. ويمكن اليوم، أكثر من أي وقت مضى مالحظة كيف أن هذه القضايا باتت تترك أثرًا 

 بالغًا على السياسة الداخلية.
بعد أن فهناك تخّوفات كبيرة من لجوء البرلمان األوروبي إلى تأييد االعتراف بالدولة الفلسطينية 

أقدمت دول أوروبية عدة على هذا االعتراف فعليًا أو رمزيًا. وهناك تخّوفات من احتمال عدم لجوء 
أميركا إلى استخدام حق الفيتو لمنع اعتراف مجلس األمن الدولي بالدولة الفلسطينية. وبين هذا وذاك 

لهذه الدولة بمواصلة هناك مخاوف جدية من احتمال توصل الغرب إلى اتفاق نووي مع إيران يسمح 
 تخصيب اليورانيوم بأي نسبة كانت وهو ما تعتبره إسرائيل خطرًا عليها.

ورغم استمرار إسرائيل في تطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية إال أنها تجد نفسها أمام طريق 
 مسدود على صعيد األفق. صحيح أن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية األسبق الجنرال عاموس
يادلين يقول إن ال خطر وجوديًا راهنًا على إسرائيل وأن جيشها هو األقوى ما بين المغرب 
وبنغالديش، ولكن هذا ال يعني عدم تعاظم الشعور بفقدان األمن على الصعيد الشخصي فيها. 
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لمعرفة حجم المخاطر لدى « يديعوت»وتكفي قراءة مقالة رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين، في 
سرائيليين من المستقبل. ويرى ديسكين أن ما يجري في القدس هو التلميح لما سيحدث في اإل

 فلسطين التاريخية نتيجة سياسة اليمين الذي يمنع قيام دولتين.
والواقع أن كل ما سبق لم يغير شيئًا من توّجهات اليمين اإلسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو. وربما أن 

صّر على عرضه على الحكومة والهادف إلى تغليب يهودية الدولة على قانون القومية الذي أ
ديموقراطيتها في معادلة الحكم هو أحد تجليات عدم التغيير. فالقانون، بأي صيغة تعرض، يواجه 
معارضة من المستشار القضائي للحكومة مثلما يواجه معارضة من جانب رجال القانون الذين يرون 

ف على ديموقراطية الدولة العبرية وعلى محكمتها العليا. ويعتقد المعارضون، في مثله محاولة لاللتفا
بمن فيهم شخصيات سياسية داخل الحكومة مثل يائير لبيد وتسيبي ليفني، أن مشروع القانون ضار 

 إلسرائيل عمومًا وفي هذا الوقت خصوصًا.
التي يدعو لترسيخها « اليهوديةالدولة »وكان مسؤولون فلسطينيون قد ربطوا إعالميًا وقارنوا بين 

التي ينادي بها تنظيم داعش. وتجد هذه المقارنة أذنًا صاغية ليس فقط « الدولة اإلسالمية«نتنياهو و
في الغرب بل أيضًا في دوائر علمانية وليبرالية إسرائيلية تعتقد أن دعوة نتنياهو واليمين بهذا الشأن 

الفاشية. وربما أن هذا النقاش، في مثل هذا الوقت،  ليست سوى فتح األبواب على مصراعيها أمام
هو ما دفع اليمين إلى إدانة موقف رئيس بلدية عسقالن الذي دعا إلى منع دخول العمال العرب إلى 
المدينة على األقل في أوقات دوام رياض األطفال. وأرادوا بهذه اإلدانة القول إنهم ال يسعون عبر 

 ي أو دولة فاشية.قانون القومية لخلق فصل عنصر 
وهنا ال يهّم ما يقوله اليمين اإلسرائيلي بقدر ما يهم فعله. وما يفعله هو سن قوانين تضع األساس 
للتمييز العنصري الذي كان معمواًل به بشكل فاضح من دون االضطرار لقوانين تؤسس له. وربما أن 

نما  ما تفضحه حتى مؤسسات حقوق ما تكشفه ليس فقط منظمات حقوق إنسان فلسطينية أو دولية وا 
 إنسان إسرائيلية يشهد على أن التمييز قائم وفاضح في كل الميادين وليس فقط ألسباب أمنية.

إن نتنياهو يحاول عبر تفاعالت مع األردن واألميركيين اإلشارة إلى رغبته بالتهدئة في القدس 
أن الكالم في واٍد والفعل في واٍد  والضفة الغربية. ولكن اإلجراءات العملية على األرض تظهر أيضاً 

آخر. وهذا ما يتضح عمليًا من محاوالت تشديد القمع في القدس ومنع أهلها من التعبير عن رأيهم 
وسحب الهويات الزرقاء منهم ما يعني « اإلقامة»وهويتهم الوطنية وصواًل إلى التهديد بحرمانهم من 

 إبعادهم إلى مناطق السلطة في الضفة الغربية.
وفي كل حال من الجلي أن األوضاع األمنية خففت قلياًل حدة الخالفات السياسية داخل حكومة 
نتنياهو وفي الحلبة السياسية اإلسرائيلية. لكن هذا التخفيف الذي لم يقد أحدًا لالستجابة لدعوة 
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ليه نتنياهو االنضمام لحكومة وحدة وطنية لن يطول وسرعان ما ستعود الخالفات إلى ما كانت ع
وأشّد. فنفتالي بينت ونتنياهو وليبرمان يتنافسون على زعامة اليمين بمواقف تزداد تطرفًا إلشباع نهم 
الجمهور اإلسرائيلي للتشّدد. كثيرًا ما ُيشاع أن التشّدد تعبير عن خوف كامن. في الحالة اإلسرائيلية 

 الخوف اإلسرائيلي من المستقبل كامن وصريح.
24/11/2114السفير، بيروت،   
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 د. خالد الحروب
جزء من هذه المالحظات التي تتناولها هذه السطور جاء في إطار نقاش موسع في مؤتمر عقد في 

 جامعة بيرزيت مؤخرًا حول المكانة السياسية واالستراتيجية لقطاع غزة.
تواجهه حركة حماس، على  وهي مالحظات جاءت ضمن ورقة تتناول بعض جوانب المأزق الذي

قليمي ـ دولي، كما تناولت ضرورة إطالق مشروع مراجعات معمق  ثالثة مستويات: داخلي ووطني وا 
 بشأن الممارسة والفكر والسياسة التي تتبعها حماس.

من الصعوبة تلخيص كل النقاش في هذه المساحة المحدودة، لهذا ربما من المفيد تخصيصها 
المراجعات التي طرحها أحمد يوسف، أحد قيادات وأصوات حماس التي تتحلى للتركيز على اآلراء و 

ببعد نظر وجرأة على رفع الصوت بضرورة إجراء مراجعات جذرية، ونشرها هذه األيام في دراسة 
موسعة بعنوان "في أفق المراجعات: استراتيجيات ما بعد الحرب على قطاع غزة: حماس والحاجة 

 ديولوجية جديدة".إلى مقاربات سياسية وأي
ينطلق يوسف في ورقته من تقديرات عدة من ضمنها أن "خروج حركة حماس من الحكم، ومغادرة 
مواقع المسؤولية، يعطيها إمكانية التفرغ إلجراء مراجعات في الفكر واألداء الحركي والدعوي ..)وأن( 

صًا لمن نعتقد فيه أنه إن أداء الحركة في الحكم لم يكن على المستوى المطلوب والمأمول، خصو 
أمل األمة ومستقبلها الواعد. )و( إن تعاملها مع اآلخر ال يدل على وجود حيوية في تفكيرها، وتجديد 

مراجعته. في وسائلها وأساليبها. )و( إن تعاطيها مع المتغيرات المحلية والعربية والدولية ال بدؤ من 
لوطن. )و( إن القرارات الحركية ال تخضع أحيانًا )و( إن قرار السلم والحرب لم يشارك فيه أشقاء ا

للشورى في المؤسسات الحركية! )و( إن الظروف المتجددة والمتغيرة التي تحياها المنطقة العربية 
والمحلية تتطلب من الحركة اإلسالمية في فلسطين أن تراجع دائمًا برامجها وخططها، وهذا يتطلب 

ر برامج الحركة، حيث إن برامجها منذ االنطالق في كانون من قياداتها أن تبدأ بشكل جدي تغيي
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)و( إن النظام االنتخابي الداخلي، وطريقة الترشح العصر. ال يمكن أن تصلح لهذا  1681األول 
عادة النظر فيها".  وشروطه، البدؤ من مراجعتها وا 

مختلفة، ويقدم تشير هذه المقاربة إلى جوانب من المأزق الذي تعيشه حماس على المستويات ال
يوسف مقترحات مباشرة وجريئة لحماس برسم التفكير والمراجعة والتبني، ويؤسس لها ويناقشها 

 بتوسع، لكن عناوينها الرئيسة يمكن إجمالها في ما يلي:
مناقشة موقع العمل العسكري والوصول إلى طرح اقتراح تجميده لفترة زمنية محددة في حدود خمس • 

 النفس وتوفير الفرصة إلعادة بناء قطاع غزة وبناء اإلجماع الوطني. سنوات، بهدف التقاط
مواصلة نقاش فكرة التفاوض المباشر مع إسرائيل، استتباعا لما جاء من تصريحات سابقة على • 

 لسان د. موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي.
؛ ألننا سوف نحتاج إليه طالما وهنا يقول يوسف: "إن ملف التفاوض هو باب يجب أن يبقى موارباً 

بقي الوضع الفلسطيني هو حالة تحت االحتالل، ولكن أي تحركاٍت في هذا االتجاه تستلزم الوضوح 
والصراحة واالتفاق، حتى ال يضيع الجهد وتستنزف الطاقات بمن يعمل على وضع العصا في 

 ود".الدواليب ومن يحاول تخليصها، في مراوحة ال طائل وراءها وال مرد
يران ودول الخليج وخاصة السعودية واإلمارات، مع •  العمل على إعادة العالقات مع مصر وا 

 مواصلة تعزيز العالقة مع قطر وتركيا.
 وفي ملف العالقة المتدهورة مع مصر منح أمن واستقرار سيناء أولوية قصوى واالنطالق من ذلك.

كرة الدولة الواحدة ويرى أن أي حل على مستوى المشروع الوطني يعيد أحمد يوسف طرح ف• 
مستقبلي حقيقي ودائم لن يبتعد في شكله النهائي عن هذا الحل، ويدعو، ولو بشكل غير مباشر، 

 حماس لتبني هذا الخيار.
وعلى المستوى الوطني السياسي يقدم يوسف طرحا مهما يقوم على خوض أي انتخابات فلسطينية • 

 السياسية مع القوى األخرى وخاصة تيار فتح.تشريعية قادمة على أساس الشراكة 
أي أن تخوض الحركتان االنتخابات ضمن قائمة انتخابية واحدة توافقية وليس تنافسية، وعلى برنامج 
فشال الطرف اآلخر في حال االستئثار بالفوز، ومن المهم  واحد بما يضيق مجاالت الكيد السياسي وا 

ات من قبل ناصر الشاعر، نائب رئيس الوزراء في حكومة اإلشارة إلى أن هذا الطرح قدم منذ سنو 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أن خالد مشعل رئيس  2006حماس التي تشكلت بعد انتخابات 

 المكتب السياسي لحماس يتبنى هذه الفكرة إلى حد بعيد.
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ادم في أي وعلى نفس المستوى أيضًا، يدعو يوسف حركة حماس إلى دعم سالم فياض كرئيس ق• 
انتخابات رئاسية )وفي حال عدم ترشح أبو مازن(، ويعدد مزايا فياض وأهليته للرئاسة وفرص توفر 

 إجماع وطني عليه.
لكن ال يذكر ما قد يكون عليه موقف حماس في حال حصلت هذه االنتخابات )األمر الذي يستبعده 

 كثيرون على أي حال( وترشح لها أبو مازن مرة أخرى.
ادا حول الموقف من الرئيس عباس يدعو يوسف إلى دعم خطته الرامية إلى االنضمام واستطر • 

للمنظمات الدولية وتعزيز موقفه وعدم تعطيله، ومنحه حرية التحرك وشرعيته بكونه رئيس كل 
 الشعب الفلسطيني.

وي يطالب يوسف حماس واإلسالميين بالخروج من شرنقة الحزب اإلسالمي إلى فضاء العمل الجبه• 
مع األطراف الوطنية األخرى اعتمادا على مبادئ الشراكة السياسية والتوافقات الوطنية، وعدم 

 االلتصاق باألجندات الحزبية الضيقة.
بكون ممارسة  1681يدعو يوسف أيضًا حماس إلى النظر في تغيير ميثاقها الذي أصدرته العام • 

له من قبل إسرائيل ولما فيه من طروحات "ال حماس وسياساتها وفكرتها قد تجاوزته، وبسبب استغال
سامية" تحرف عدالة قضية فلسطين عن مسارها وبكونها قضية ضد احتالل واستعمار وليست 

 موجهة ألصحاب دين معين بسبب دينهم.
مراجعات، وطموحات أحمد يوسف، ونداءاته تتسع أيضًا لتشمل الخطاب اإلعالمي وضرورة التزام 

لشعبوية، وا عادة صيغ العالقة مع الغرب، واالبتعاد عن كل ما له عالقة بالقاعدة المهنية والبعد عن ا
 وداعش فكريا وممارساتيا، وتفادي المبالغة في االحتفاليات الحزبية المستفزة، وكثير غير ذلك.

في غاية  أفكارليس من المتوقع أن تستمع حماس لكل نصائح ومراجعات احمد يوسف، لكنها 
بمعظمها  واألخذلصوت العقل الذي تدعو له  واإلنصاتالعقالء في الحركة تأملها ، وعلى األهمية

 لم يكن كلها. إن
24/11/2114، األيام، رام هللا  
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 دانييل فريدمان
قدم رئيس الحكومة آنذاك مناحيم بيغن اقتراح قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل.  1680في 

اتفاق السالم مع مصر بسنة، االتفاق الذي ضمن الهدوء على حدودنا الجنوبية كان ذلك بعد 
شبه جزيرة سيناء  بإخالءلعشرات السنين. ولكن كان من الصعب على بيغن تنفيذ هذا االتفاق: ُألزم 
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والمستوطنات. وبعكس مواقفه المعلنة حيث تعهد بأنه بعد انتهاء واليته سينتقل للعيش في احدى هذه 
وطنات هناك. كانت في االتفاق بنودا حول حقوق الشعب الفلسطيني، ويمكن أن قانون أساس: المست

أن الطريق القومية  اإلثباتالقدس شكل تعويضا حمائميا على االتفاق مع مصر، فمن خالله يمكن 
 لم ُتلغ، وال يوجد أقوى من موضوع القدس لتوضيح ذلك.

كثر من ألفي عام، بدون أي قانون كنيست. وكانت القدس موجودة في قلب الشعب اليهودي منذ أ
الى ذلك ورغم معارضة العالم لالعتراف بالقدس كعاصمة  إضاقةعاصمة الدولة بدون قانون أساس. 

كانت في المدينة  1680إلسرائيل كان الكثير من الدول التي نقلت سفاراتها الى القدس. وحتى عام 
م ما زالت ال تعترف بالقدس كعاصمة لنا، وقد حان قنصلية لدول مختلفة. ولكن معظم األم 20

 الوقت "لُنريهم".
قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل حقق نتائج عكسية، الرد الدولي كان صعبا. خالل فترة قصيرة 

لغاء القانون. وبعد ذلك نقلت معظم الدول سفاراتها من القدس الى إقرارا يطالب ب األمناتخذ مجلس 
ن فعلوا ذلك بعد فترة من الزمن. اليوم لم تبق في القدس أية سفارة. ومن ناحية الساحل، واآلخري

إسرائيل أيضًا فان القانون لم يغير شيئا. لقد بقيت وستبقى القدس عاصمتنا. األمم ترفض االعتراف 
 بذلك، والتشريع اإلسرائيلي الذي سيحاول فرض ذلك عليهم ليس له أي مغزى.

هي غير مفيدة وفي  األحواللمشكالت العدائية أو االجتماعية، وفي أحسن ال تستطيع القوانين حل ا
تتسبب بالضرر. تشريع كهذا سيتدحرج الى المحكمة التي ستحسم في الخالف  األحوال أسوأ

بأن المحكمة تعطي  أخرى يصرخ مرة، واليمين الذي يؤيد هذا القانون سيجد نفسه اإليديولوجي
 القانون تفسيرا فعاال.

الكثير من القوانين التي تتحدث عن طابع الدولة، ويكفي ذكر قانون العودة لليهود الذي يفتح  لدينا
أبواب البالد أمام كل يهودي وأبناء عائلته. لدينا أيضًا قانون العلم، النشيد الوطني الذي تم سنه عام 

 الدولة. إنشاءبعد  1646
يجيب على السؤال من هو اليهودي، وهل اإلعالن الزائد لن يضيف شيئا ولن يحل المشكلة، ولن 

. إصالحيةالدولة هي أيضًا دولة من والده يهودي ووالدته غير يهودية، أو من مر بعملية تهويد 
يمكن أن يكون القانون يريد توضيح من هي دولة إسرائيل. ولكن تصريحات تشريعية مقنعة لمن هم 

 مقتنعون فقط، كما تعلمنا من قانون القدس.
، وقد يحدث األقلياتلوضع المتفجر يمكن للقانون أن يتسبب بالضرر وزيادة الصراع مع في هذا ا

ن تم تلطيف وتخفيف القانون. وفي النهاية:  قمنا بضم المناطق بسكانها فان إسرائيل  إذاهذا حتى وا 
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ذاك،  ستتحول الى دولة ثنائية القومية بدون أي صلة بما ستكتبه الكنيست الحالية في هذا القانون أو
ن كان اسمه قانون أساس.  حتى وا 

23/11/2114، يديعوت  
24/11/2114، الحياة الجديدة، رام هللا  
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